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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în iulie 2019).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1,6

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi     

  Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele  Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia
DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria
EA - OrganizaÛia Euroasiatic|

  a Brevetului (EAPO)1,6

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1,6,7

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia
EU -UniuneaEuropeana 7

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)6

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4,6

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1,6

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia
RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|

SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena, Ascension

  si Tristan da Cuhna
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Republica Araba  Siriana
SZ - Eswatini

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

  Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4,6

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1,6

XU - Uniunea Internationala pentru 
 Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1,6

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1. OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor). În cazul Oficiului
European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete.

2. Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea
ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele.

3. În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile active ale Standardului ST.3: “DD”
pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania; “DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie
1990, a constituit Republica Democrat| Germania.

4. Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale, înregistrate la orice Oficiu receptor,
membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor. În aceast| privinÛ|, referirea
se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST.9 Õi ST.80. Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în
cadrul Acordului de la Madrid Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor. Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale, în cadrul
PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT.

5. Nume provizoriu.
6. Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia.
7. Codurile de dou| litere „EP”, „EM” Õi „QZ” trebuie folosite pentru a indica Oficiul corespunz|tor definit în acest Standard, în timp ce codul „EU” trebuie folosit pentru a indica alte instituÛii

ale Uniunii Europene. În plus, codurile trebuie folosite în urm|toarele situaÛii:
„EP” pentru documente Õi informaÛii legate de brevete administrate de Oficiul European de Brevete (OEB);
„EM” pentru documente Õi informaÛii legate de M|rci din Uniunea European| Õi Desene Õi Modele Industriale din Uniunea European|, administrate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO), Õi pentru desemnarea Uniunii Europene în Sistemele Madrid Õi Haga;
„QZ” pentru documente Õi informaÛii legate de Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de Plante (CPVO); Õi
„EU” pentru documente Õi informaÛii legate de alte drepturi aplicabile în Uniunea European| care nu sunt acoperite de codurile „EP”, „EM” Õi „QZ”, cum ar fi autorizaÛiile de comercializare
aprobate de AgenÛia European| pentru Medicamente sau indicaÛii geografice protejate de legislaÛia UE.



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)



1. LISTA CERERILOR DE MĂRCI ADMISE
LA ÎNREGISTRARE CONFORM
ART. 26, ALIN (1), DIN LEGEA
84/1998, REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT

 Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

 În  termen  de  doua  luni  de  la  data  publicării  admiterii  cererii  de 
înregistrare  a  mărcii,  conform art.  26  alin.  (1),  orice  persoana  interesată 
poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii.
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(210) M 2020 03854
(151) 10/06/2020
(732) ADEL ABBOUD, STRADA BARBU

VACARESCU NR. 39, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SYRODent by Dr. Adel Abboud

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19;
29.01.12

───────

(210) M 2020 04528
(151) 01/07/2020
(732) ANDRU VIRGIL ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALA, SOS. ARAD-
ZADARENI KM.6, FN, JUD. ARAD,
ARAD, 310237, ARAD, ROMANIA

(540)

WAGNER produse din fermă
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005903/02.03.3031, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumiriI: "produse din fermă".

(531) Clasificare Viena:
03.04.24; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu
(HEX=#f50300), bej (HEX=#b09e48)

clase:
44. Servicii de stomatologie, Ingrijirea săntății,
Servicii de sănătate, Consilierea în domeniu
sănătații, Servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, Servicii medicale clinice,
Asistență medicală, Îngrijire medicală, Servicii de
ortodonție.
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(210) M 2020 04879
(151) 14/07/2020
(732) IMPERIAL COMPRET SERVICES

SRL, STR. SOLD TUDOR ION,
NR. 3, BL. 6, APT. 96, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

MOTO Dezinfectant AUTO

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.02

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

1. Antigeluri, soluții antispumante pentru
acumulatori, apă distilată.

───────

(210) M 2020 04900
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(540)

SVAITER DORNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
svaiţer, brânză topită.

───────

(210) M 2020 04906
(151) 15/07/2020
(732) INSTITUTUL EST EUROPEAN DE

SANATATE A REPRODUCERII,
STR. MOLDOVEI NR. 1, JUD.
MUREŞ, TARGU MURES, 540493,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Virtual Contraceptive
Consultation (ViC)

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

41. Servicii de instruire computerizată, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, servicii de educație
universitară, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2925C), gri (Pantone Cool Gray 10C)

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
STR. 11 IUNIENR. 51, CLADIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,  BUCUREŞTI, ROMANIA
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STR. ION SLĂTINEANU NR. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010602,
ROMANIA

(540)

Tara Dornelor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte și produse lactate, inclusiv cașcaval,
șvaițer, brânză topită.

───────

(540)

Mx Medic eXclusiv
MEDICOVER ROMANIA

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 105582/26.02.2021, solicitantul
reprezentat prin mandatar nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii: Medic eXclusiv

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

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

36. Asigurări.
44. Servicii medicale.

───────

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

 STR. SERGENT GHERCU 
CONSTANTINNR. 1A, ETAJ 1, 
SECTOR 6,BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 04947
(151) 16/07/2020
(732) MEDICOVER SRL,

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

(210) M 2020 04928
(151) 16/07/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA,
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(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. POLONA NR.115, BL.15, SC.A,
AP.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
010497, ROMANIA

(540)

GOJI ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
05.07.23; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25

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

29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, paste de
fructe, gemuri de goji, jeleuri din goji, fructe
deshidratate de goji, fructe sub formă de pudră,
pudră de goji cu miere.
30. Ceai, ceai din frunze uscate de goji cu
sau fără fructe de goji deshidratate, produse de
patiserie și produse de cofetărie, miere, melasă,
batoane de cereale energizante, batoane
energizante de ciocolată cu goji.
31. Fructe proaspete, fructe goji proaspete,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare, fructe
proaspete de goji.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor, suc
presat la rece din goji sau goji cu măr, suc de goji
cu miere.

───────

(210) M 2020 04961
(151) 16/07/2020
(732) NICOLAE OGÂRCIN,

(540)

StartUP Career
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1006113/03.03.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "StartUP Career".

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 24.15.07; 26.11.11; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04

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

35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 04953
(151) 16/07/2020
(732) ADRIAN NICOLAE, 

STR. ALE. GEORGE CRISTIAN 
STANCIUNR.1, BL.V91, SC.3, 
ET.1, AP. 69, SECTOR 5, 
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX=#005cff, HEX=#00f2ff)

BULEVARDUL EROILOR DE LA
TISA NR. 10-12, SCARA C, AP 6,
JUD. TIMIS, TIMIȘOARA, 300576,
TIMIȘ, ROMANIA
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(540)

CENTRU DE
RECUPERARE ReHUB

La data de 26.01.2021, cu adresa nr. 1002268,
solicitantul, in conformitate cu art. 23 alin

(1) din Legea 84/1998, republicata, declara
ca nu invoca un drept exclusiv asupra

denumirii CENTRU DE RECUPERARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

clase:
44. Servicii ale clinicilor medicale.

───────

(540)

ARANJAREA MESEI.ro
La data de 26.02.2021, cu adresa nr.1005644,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii ARANJAREA MESEI.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 11.01.01; 11.03.02;
26.01.04; 26.01.18

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.

───────

(210) M 2020 04992
(151) 17/07/2020
(732) MEDICRIS SRL, 

STR. MIHAI VITEAZUL NR.14, 
JUDEŢ BIHOR,ORADEA, 
410095, BIHOR,ROMANIA

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

(210) M 2020 05058
(151) 21/07/2020
(732) SC BOHEMIA SRL, 

STR. DIMINETII NR. 3, JUD. IASI, 
VALEALUPULUI, 707410, IAȘI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 05091
(151) 21/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, ALEEA

LUPENI NR. 13, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SUPER FRESH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.03

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

31. Legume proaspete, roşii, lăptucă, ardei,
spanac, castraveţi, ierburi de grădină, cartofi,
dovlecei, toate acestea proaspete.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de catering, servicii oferite de restaurant
şi restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări snack-bar.

───────

(210) M 2020 05104
(151) 05/07/2016
(732) UAB "ALTEUS", TRAKŲ G. 3/

KĖDAINIŲ G. 2, VILNIUS, 01132,
LITUANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Crème de la Crème
Haute Parfumerie

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parfumeria şi parfumurile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu parfumeria şi
parfumurile.

───────

(540)

Burgeria Ştirbei by Malaku

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.13; 27.05.17;
02.01.01; 08.07.25

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

(591) Culori revendicate: verde închis
(HEX #00a585), verde deschis (HEX
#8dc63f)

(210) M 2020 05107
(151) 22/07/2020
(732) AGRO MALAKU ELA SRL, STR.

ROSIA MONTANA NR. 19, BL. 30,
SC. 1, PARTER, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, verde, maro,
galben, alb, negru

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

21

(210) M 2020 05119
(151) 22/07/2020
(732) OLIVIA-GEORGIANA ILIE, BD.

CAMIL RESSU NR. 24, BL. A7BIS,
SC. 1, ET. 6, AP. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
25.01.13; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1E1621), roşu (HEX #D32023),
galben (HEX #FFED00), albastru (HEX
#1C4787)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05125
(151) 22/07/2020
(732) SC HEINRIG IMPEX SRL

FILIALA BUCURESTI, STR.
SABINELOR NR. 104 A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GERMAN HOUSE
IMPORTED QUALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru cosmetice, produse de
parfumerie și de înfrumusețare, detergenți,
odorizanți, produse de curățenie și de
dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, regruparea în avantajul terților
de cosmetice, produse de parfumerie și de
înfrumusețare, detergenți, odorizanți, produse
de curățenie și de dezinfectare, decorațiuni
pentru casă, obiecte de artă, figurine, pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic, distribuire de materiale
publicitare şi anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru

Ii Româneşti 
Iiromâneşti tradiţionale

(591) Culori revendicate: albastru, roșu,
galben, negru
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vânzarea cu amănuntul şi ridicata, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, servicii de import-export,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de cercetare și informații
în domeniul afacerilor, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul și ridicata
în legătură cu produse de parfumerie și de
înfrumusețare, cosmetice, detergenți, odorizanți,
produse de curățenie și de dezinfectare,
decorațiuni pentru casă, obiecte de artă, figurine,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
prin rețele informatice în legătură cu produse
de parfumerie şi de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți, produse de curățenie
și de dezinfectare, decorațiuni pentru casă,
obiecte de artă, figurine, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul și ridicata pentru produse
de parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți, produse de curățenie și
de dezinfectare, decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, lucrări de birou și studii de
marketing pentru produse de parfumerie și de
înfrumusețare, cosmetice, detergenți, odorizanți,
produse de curățenie și de dezinfectare,
decoratiuni pentru casa, obiecte de artă, figurine,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul și ridicata,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de intermediere
comercială, oferirea de inforrnații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor si serviciilor: servicii de comenzi online
computerizate pentru vânzarea de produse cu
ridicata și cu amănuntul referitoare la produse
de parfumerie și de înfrumusețare, cosmetice,
detergenți, odorizanți produse de curățenie și
de dezinfectare decorațiuni pentru casă, obiecte
de artă, figurine, toate produsele comercializate
provenind din Germania.

───────

(540)

Asociația Nevoia de Educație
Prezent! pentru viitor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 20.07.02

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, materiale de desen și
materiale pentru artişti, materiale didactice și
educative, folii de plastic pentru documente, folii
și pungi pentru ambalat și împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05133
(151) 22/07/2020
(732) MIHAI ALEXANDRU 
            CACOVEANU,

STR. INGINER NICOLAE
TEODORESCU NR. 43, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, turcuaz,
roșu, alb, negru
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(540)

TERASA RESTAURANT
DOMENIUL 7 SCARI

La data de 03.02.2021, cu adresa nr.
1002267, solicitantul, in conformitate cu art.
22 alin (1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii TERASA RESTAURANT

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
furnizare de alimente și băuturi (servicii de
alimentație publică).

───────

(210) M 2020 05148
(151) 23/07/2020
(732) S.C. BELUGA FARM GRUP

S.R.L., COMUNA SARULESTI,
CVARTAL 29, PARCELA 716,
CAMERA 5, JUDEŢ CALARASI,
SAT SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

BUNĂCIUNI de Săruleşti
Bucurii cu gust de la

BELUGA FARM GRUP
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005576/26.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumiriI: "de Săruleşti".

(531) Clasificare Viena:
01.05.23; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 05135
(151) 22/07/2020
(732) MIHAELA-RALUCA PALIGORA,

STR. IZBICENI NR. 113, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
013254, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA SRL,
B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP. 12, 
JUD.BUZĂU, BUZĂU, 120013, 
BUZĂU,ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, 
galben,albastru, alb, negru
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(210) M 2020 05158
(151) 23/07/2020
(732) RWR TRADE SRL, STR.

RĂZBOIENI NR. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400260, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CARPET 101 SAMPON
PROFESIONAL DE COVOARE

La data de 12.02.2021, cu adresa nr.1004116,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii SAMPON PROFESIONAL DE COVOARE

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.12

clase:
3. Produse pentru curăţarea covoarelor,
carpetelor, mochetelor, ţesăturilor şi materialelor
textile, detergenţi, şampon pentru covoare,
mochete, carpete, alte ţesături şi materiale
textile, soluţii pentru îndepărtarea petelor şi
de degresare a suprafeţelor, săpun pentru
strălucirea ţesăturilor şi a textilelor.

───────

(210) M 2020 05170
(151) 23/07/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAȚI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

SURSELE BORSEC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale și gazoase, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi), apă
carbogazoasă, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legatură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
distribuire de anunțuri publicitare, distribuire de
eșantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoționale, distribuție
de fluturași, broșuri, materiale tiparite și

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

25

mostre în scop publicitar, distribuție și
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate și marketing, servicii de
publicitate pentru promovarea vânzările de
băuturi: analiza de afaceri, cercetare și servicii
de informare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producția de clipuri
publicitare, postarea de afișe publicitare, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, aranjamente (organizarea) de
călătorie, ambalarea și depozitarea mărfurilor:
ambalare de produse în containere, ambalarea
produselor, depozitare de produse, depozitare
temporară de livrări, depozitare și livrare
de bunuri, servicii de etichetare, servicii de
îmbuteliere, servicii de împachetare și ambalare,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, transport
și depozitare, împachetare și ambalare de
bunuri, transport, transport și livrare de bunuri,
ambalarea mărfurilor, servicii de livrare a
mărfurilor, servicii de manevrare și transport de
mărfuri, servicii de manipulare a mărfii de import
și export, servicii de transport și expediție de
mărfuri, transport de mărfuri, colectare, transport
și livrare de produse, expediere de mărfuri,
reexpediere de mărfuri: ridicare de mărfuri,
servicii de distribuție, servicii de expediere,
servicii de transport, servicii de transport
comercial de mărfuri, servicii de urmărire a
mărfurilor, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 32.

───────

(210) M 2020 05178
(151) 23/07/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Complex
de fermenți biliari

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1005163/23.02.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "Complex de fermenți biliari".

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 02.09.25

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 05203
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHIORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FARMACIA ”SFINȚII
ARHANGHELI”

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

5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi / leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicale /
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, săpun antibacterial,
preparate pe bază de vitamine, vată pentru
scopuri medicale, preparate de sterilizare,
supozitoare, pansamente chirugicale, apă
termală, prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, antibiotice,
antiseptice, supresante ale apetitului pentru
scopuri medicale, pilule pentru suprimarea
apetitului, ceai anti-astmatic, scutece pentru
bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, preparate
pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice,
subnitrat de bismut pentru scopuri farmaceutice,
casete pentru scopuri farmaceutice, brom pentru
scopuri farmaceutice, tampoane pentru alăptat,
perniţe pentru protecţia monturilor, preparate
bronhodilatatoare, catechu pentru scopuri
farmaceutice, capsule pentru medicamente,
substanţe caustice pentru scopuri farmaceutice,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru tratarea mucegaiului, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colagen pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, cremă de tartru
pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, digestive pentru scopuri farmaceutice,
dezinfectanţi, pansamente, medicale, corn de
secară pentru scopuri farmaceutice, elixire
(preparate farmaceutice), febrifuge, esteri
pentru scopuri farmaceutic, eteri pentru
scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, plasturi pentru ochi de uz medical,

făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, ceaiuri din
plante pentru scopuri medicinale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, imunostimulante,
compoziţii pentru sugari, alifii, laxative,
suplimente dietetice pe bază de seminţe de in,
lemn dulce pentru scopuri farmaceutice, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, magnezie pentru
scopuri farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, scoarţă de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, șampoane
medicamentoase, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, medicamente pentru
ameliorarea constipaţiei, medicamente de
uz uman, apă de roiniţă pentru scopuri
farmaceutice, zahăr din lapte pentru scopuri
farmaceutice / lactoză pentru scopuri
farmaceutice, pastă de dinţi medicinală,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05204
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHIORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CENTRUL MEDICAL
”SFINȚII ARHANGHELI

MIHAIL ȘI GAVRIIL”
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Furnizarea de informaţii ştiinţifice, servicii de
laboratoare ştiinţifice, cercetare medicală, studii
clinice.
44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
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furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 05205
(151) 24/07/2020
(732) IULIAN GHIORGHIȘOR, STR.

CONSTANTIN DOBROGEANU
GHEREA NR. 69, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLINICA MEDICALĂ
”SFINȚII ARHANGHELI”

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1005897/02.03.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CLINICA MEDICALĂ.

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

42. Furnizarea de informaţii ştiinţifice, servicii de
laboratoare ştiinţifice, cercetare medicală, studii
clinice.
44. Servicii de îngrijire a sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2020 05246
(151) 27/07/2020
(732) DOUANE GROUP SRL, STR.

PRIGORIILOR NR. 1, CAM. 3,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032852,
ROMANIA

(540)

e-locks www.e-locks.ro

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

9. Sisteme de control al accesului (electrice),
conectori electrici pentru terminale, încuietori
electrice.

───────
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(210) M 2020 05258
(151) 27/07/2020
(732) PRUNDU CRAIOVEI IMOBILIARE

SRL, STR. DEPOZITELOR NR.27,
JUD. ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

White VAMA VECHE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05275
(151) 28/07/2020
(732) SC ADSERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL NR. 327, JUDETUL
BRASOV, HARMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AdNatura PRO FICAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 26.05.01

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

clase:
5. Suplimente dietetice de uz uman, preparate
farmaceutice, medicale şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, toate aceste
produse, fiind utilizate în tratamentul afecţiunilor
ficatului.

───────
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(210) M 2020 05347
(151) 30/07/2020
(732) IGOR BOTNARIUC, BD. CHIȘINĂU

NR. 75, BL. A14, SC. B, ET. 8,
AP. 79, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUX COURIER

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.13

clase:
39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea bunurilor, livrarea de flori, livrarea de
colete, împachetarea cadourilor.

───────

(210) M 2020 05374
(151) 31/07/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL

(540)

THE BOX - CITY WAREHOUSE
În conformitate cu art. 22

al Legii nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007009/11.03.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CITY WAREHOUSE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 15.01.01;
26.05.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

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

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

SRL, STR. DIVERTISMENTULUI
NR. 1, ETAJ 2, CAMERA 2, 
JUD.  ILFOV, CHIAJNA, 077040, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, negru, 
alb,  gri
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(210) M 2020 05384
(151) 31/07/2020
(732) S.C. TUTYSPORT S.R.L., STR.

RADU VODĂ NR. 17, SUPRAFAȚA
125MP, ETAJ 5, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VARIOUS brands
#SPORTEXPERIENCE

În conformitate cu art. 22
al Legii nr. 84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1007553/17.03.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: VARIOUS brands

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale si servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(540)

Adjud Zonă
INFORMAȚII LOCALE

La data de 02.03.2021, cu adresa nr.1005899,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii INFORMAȚII LOCALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.04.16;
26.11.12

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

38. Furnizarea accesului la conţinuț, pagini de
internet și portaluri, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, comunicare de date
prin mijloace electronice, buletine informative
computerizate (telecomunicaţii), comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
furnizarea accesului la pagini web, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare de
programe de televiziune, servicii de difuzare
referitoare la televiziunea prin protocol de
internet ((IPTV).

───────

(210) M 2020 05417
(151)    03/08/2020
(732)    NICOLAE DEDIU,
 STR. VASILE ALECSANDRI,

BLOC 55, AP. 23, JUD. VRANCEA,
ADJUD, 625100, VRANCEA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJUL 1,  BIROU 1.02, SECTORUL 
5, 050726 BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
alb, albastru, negru
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(210) M 2020 05467
(151) 04/08/2020
(732) APHRODITA SRL, NR. 109/A,

JUDEŢUL MUREŞ, IBĂNEŞTI
PĂDURE, 547329, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SOVATA
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1006475/08.03.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumiriI: "SOVATA".

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 25.01.06; 24.01.10; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01; 29.01.14

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

32. Bere și produse de bere, bere blondă, brună,
arămie, roșie, bere nefiltrată, bere de grâu, bere
din malț, bere fără alcool, băuturi pe bază de
bere.

───────

(210) M 2020 05498
(151) 05/08/2020
(732) ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

(540)

ACȚIUNE SOCIALĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1007286/15.03.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "ACȚIUNE SOCIALĂ".

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 02.09.14; 27.05.17; 27.05.25;
29.01.15

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

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții de
fonduri în scopuri caritabile, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
în scopuri caritabile, organizarea de colectare
fonduri pentru proiecte de ajutor extern.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, 
roșu,verde, crem

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT, 
SOS.FUNDENI NR. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJ 1,  BIROU 1.02, CAMERA 2, 
SECTOR 5,  BUCURESTI, 050726, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu,
maro, bej
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(210) M 2020 05511
(151) 06/08/2020
(732) RETAIL CONCEPT & DESIGN

SRL, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(540)

MOBEXPERT HORECA

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.19

clase:
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în domeniul horeca.
43. Servicii de unități de cazare în hoteluri
și pensiuni, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de alimentație
publică, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2020 05529
(151) 06/08/2020
(732) IONUT DORIN TEGLAS

(540)

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

3. Săpun (nu medicinal).
───────

(210) M 2020 05540
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) INDESIGN - CLEJ LAURA, B-DUL
DECEBAL, BL. N, PARTER, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

BORD 13 gastro & pub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
27.07.11

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandvişuri, management de restaurant pentru

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

SERBANOIU, STR. FREDERIC
CHOPIN NR. 8, SC. B, AP. 31, 
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, 
AP.  6, SECTOR 1, 010641, 
ROMANIA

BAIA DE PLANTE
SAPUN DE ADA KALEH
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terți, consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante.
42.  Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii hoteliere, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(540)

Sanvero Propolis
Echinaceea Vitamina C

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 03.13.04; 05.05.20;
05.05.06; 25.01.15; 29.01.15

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale pentru scopuri medicale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 05561
(151) 07/08/2020
(732) AGMI S.R.L., BD. MATEI BASARAB

NR. 89, BL. MB 14, SC.A, AP. 4,
ET. 1, JUD. IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAMERA 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

AGMI LIDER ÎN HALE
SEMIROTUNDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.02;
26.11.13

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

6. Materiale de construcții și elemente din
metal pentru construcţii, cadre metalice,
acoperișuri metalice, țesături metalice, structuri
metalice, șarpante metalice, silozuri metalice,
construcții metalice, magazii (construcții)
metalice, cadre metalice (construcții), acoperiri
metalice, cadre spațiale metalice, cadre
structurale din metal pentru construcții,
căptușeli metalice (construcții), componente
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
componente metalice fabricate pentru fundații
de clădiri, componente din metal pentru
construirea fațadelor, construcții cu structuri
metalice, console (din metal), console metalice
(construcții), fațade din metal, foi metalice
pentru acoperișuri, garduri și panouri metalice,
îmbrăcăminte metalică pentru construcții,
învelitori metalice pentru acoperișuri, grinzi
metalice, grinzi din oțel, grinzi de fier sau oțel,
grinzi din metale comune pentru construcții,
grinzi de construcții (metalice), materiale de
construcție din oțel, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale de

(210) M 2020 05544
(151) 06/08/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., 

STR. PADURII NR. 4, 
JUD. ILFOV,CHITILA, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, 
roșu,galben, alb, mov, portocaliu

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis
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construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
materiale metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru acoperișuri, materiale metalice
pentru edificare și construcții, panouri metalice,
pardoseli metalice, rigole metalice de scurgere,
rame metalice pentru construcții, stâlpi de metal
(părţi de construcție), secțiuni profile metalice,
structuri din oțel, structuri din metal pentru
acoperișuri, table metalice pentru acoperișuri.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA SIMETRIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

(210) M 2020 05586
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., ȘOS.

PĂCURARI NR. 140, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA BOMBAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────

(210) M 2020 05585
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., 

ȘOS.PĂCURARI NR. 140, 
JUD. IAȘI,  IAȘI, ROMANIA

───────
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(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHULUI NR. 29, BL. B5, SC.A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TONMIR TIGLA
METALICA CLASIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Țigle metalice pentru acoperișuri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 06 (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii de comerț on-line și
en-detail cu produsele din clasa 06, servicii de
agenții de import-export cu produsele din clasa
06.

───────

(210) M 2020 05628
(151) 11/08/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

GABRIEL NICOLAEV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, preparate farmaceutice, preparate
din plante de uz medical, suplimente dietetice
și nutritive, suplimente dietetice de uz medical,
remedii pentru medicina umană, suplimente
alimentare de uz medical şi preparate dietetice,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi dietetice speciale.
9. Materiale înregistrate, materiale video
muzicale pre-înregistrate, cărți audio, discuri
audio, înregistrări audio, dispozitive pentru
tehnologia informației, audiovizuale, multimedia
și fotografice, software descărcabil sau
înregistrat, aplicații software descărcabile sau
înregistrate, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, înregistrări muzicale,
dvd-uri preînregistrate cu muzică, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, cărți,
ziare, reviste (publicații periodice), papetărie
imprimată, articole de papetărie și materiale
educative.
35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de publicitate și marketing online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

(210) M 2020 05587
(151) 10/08/2020
(732) S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L., 

ȘOS. PĂCURARI NR. 140, 
JUD. IAȘI, IAȘI, ROMANIA
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echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, administrare de
planuri de servicii medicale preplătite, gestionare
administrativă a clinicilor medicale.
38. Servicii de telecomunicații, comunicare
prin calculator, servicii de comunicare online,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare mobilă, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii educative pentru adulți, servicii
educative privind tratamentele terapeutice,
servicii educative în domeniul sănătății, servicii
educative în domeniul farmaceutic, servicii
educative și de instruire, servicii educative
pentru adulți în domeniul farmaceutic, servicii
educative în materie de dezvoltare spirituală,
servicii sportive și de fitness, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, seminarii
educative, organizare de seminarii și congrese,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de cazare
pentru evenimente, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații și facilități
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii oferite de clinici medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale.

───────

(210) M 2020 05640
(151) 12/08/2020
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L.,

STR. DR. STAICOVICI NR. 75,
FORUM 2000 BUILDING, FAZA I,
ETAJ 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

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

───────

(210) M 2020 05642
(151) 12/08/2020
(732) RCS & RDS S.A , STR. DR.

(540)

OPEN RADIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, 
ETAJ2, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05663
(151) 12/08/2020
(732) SC OPTIC LINE CONSULT SRL,

BD. REVOLUŢIEI 1989 NR. 2F, AP.
3, JUDEŢUL ALBA, ALBA-IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

Dr. Holhoş

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.13

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

9. Lentile de contact, cutii pentru lentile de
contact, lentile de contact și optice, ochelari,
alidade cu pinule, lentile pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari fără brațe, accesorii pentru
ochelari, rame de ochelari fără brațe, oculare,
instrumente care conţin oculare, ochelari de
protecţie pentru sporturi, capace pentru lentile,
lupe (optică), oglinzi (optică), lentile optice,
instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
ochelari inteligenţi, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, rame pentru ochelari,
ochelari de soare.
40. Tratarea materialelor, şlefuirea sticlei optice.
44. Servicii medicale, îngrijirea sănătăţii,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, servicii
prestate de opticieni.

───────

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

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

(540)

elegant

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de
baie şi accesorii pentru instalaţii, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de încălzire, radiatoare electrice cu convecţie
pe bază de gaz, radiatoare electrice (altele
decât cele pentru motoare), radiatoare pentru
sisteme de încălzire centrală, radiatoare pentru
instalaţii de încălzire centrală, radiatoare cu
abur pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
electrice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare cu
acumulare de căldură, radiatoare electrice cu
convecţie, radiatoare electrice pentru încălzire,
radiatoare de încălzire centrală, supape (piese
pentru radiatoare), supape termostatice pentru
radiatoare, radiatoare de uz casnic, capace
filetate de radiatoare, radiatoare cu ulei,
radiatoare cu convecţie, radiatoare electrice
portabile, radiatoare electrice, convectoare
(radiatoare), radiatoare demontabile, radiatoare
(încălzire), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
radiatoare de căldură folosite la aparatele

(591) Culori revendicate: alb, 
albastrudeschis, mov

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

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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de răcire, radiatoare cu infraroşu, radiatoare
de uz industrial folosite pentru climatizare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele de
răcire, sobe cu cărbune (radiatoare pentru
încăperi, de uz casnic), sobe cu gaz (radiatoare
pentru încăperi, de uz casnic), comutatoare
de temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, comutatoare termosensibile
(valve termostatice) pentru radiatoarele de
încălzire centrală, valve de control termostatice
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
regulatoare automate de temperatură pentru
radiatoarele de încălzire centrale, supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, supape termice de control folosite
la radiatoare de încălzire centrală, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite
la radiatoare de încălzire centrală, aparate
de reglare a temperaturii (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, aparate pentru
controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
regulatoare automate de temperatură (supape)
pentru radiatoarele din sistemele de încălzire
centrală, aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate cu senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, limitatoare de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conţin tije
de expansiune, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conţin discuri bi-metal,
radiatoare electrice pentru vehicule, radiatoare
cu ultraviolete, altele decât cele pentru motoare,
radiatoare pentru căzi cu hidromasaj, radiatoare
cu convecţie, radiatoare cu ulei, radiatoare plate
pentru instalaţiile încălzire centrală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor

cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de
instalaţii şi reparaţii, extracţii miniere, forare
pentru petrolşi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

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

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

(540)

KANN das Thermostat Ventil
In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei
nr. 1005668/26.02.2021, solicitantul

nu revendica un drept exclusiv asupra
denumirii “DAS THERMOSTAT VENTIL”.

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a
apei şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare
şi de baie şi accesorii pentru instalaţii,
robinete pentru alimentare cu apă, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robinete pentru
montarea conductelor, robinete cu două rozete,
robinete (accesorii pentru instalaţii), ventile de
amestec (robinete), robinete pentru instalaţii
sanitare, robinete acţionate fără atingere,
pulverizatoare pentru robinete, aeratoare pentru
robinete, robinete pentru lavoare, robinete
pentru baie, robinete de duş, robinete de
apă, robineţi de apă, robinete de canalizare,
robinete pentru ţevi: robinete pentru conducte,
robinete pentru bideuri, mânere de robinete,
robinete automate, vane (robinete), robinete
de combinare (robinete), robinete, robineţi,

robinete de amestec pentru chiuvete, picurător
pentru robinete de spa, robineţi pentru conducte
de apă, robinete de apă controlate electric,
robineţi de distribuţie a apei, robinete pentru
reglarea fluxului de apă, robinete simple pentru
chiuvete de baie, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete de golire (accesorii
pentru instalaţii), robinete pentru controlarea
fluxului de apă, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, supape (robinete), componente
ale instalaţiilor sanitare, robineţi pentru baie,
montaţi in perete, robineţi pentru chiuvete,
montaţi in perete, robineţi pentru lavoare, montaţi
în perete, robineţi pentru bideuri, montaţi în
perete, robinete pentru instalaţii de alimentare
cu apă, supape de control al apei pentru
robinete, inele de etanşare pentru robinete de
apă, aeratoare pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare), robinete de amestecare
pentru conducte de apă, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu funcţie
de economisire a apei, acoperiri protectoare
de robinete de cadă pentru copii, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
robinete de apă sub formă de parţi de instalaţii
de alimentare cu apă, robinete de apă sub
formă de parţi de instalaţii sanitare, robinete
de duş cu închidere automată şi cu comandă
electronică, pulverizatoare cu acţionare manuală
folosite la robinetele de baie, aeratoare cu
funcţie de economisire a apei pentru robinete,
robinete de mixare pentru reglarea manuală
a temperaturii apei, supape (robinete), care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
duze anti-stropire pentru robinete, robinete
pentru ţevile de apă şi robineţi pentru ţevile de
apă, robinete pentru ţevi şi conducte şi robineţi
pentru ţevi şi conducte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a

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

(591) Culori revendicate: gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

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

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

(540)

radiatori in alluminio
CALDERO calore dell'anima

In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei
nr. 1005667/26.02.2021, solicitantul

nu revendica un drept exclusiv asupra
denumirii “radiatori in alluminio ”.

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

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

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

(591) Culori revendicate: gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
regulatoare automate de temperatură (supape)
pentru radiatoarele din sistemele de încălzire
centrală, aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate cu senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, limitatoare de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conţin tije
de expansiune, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conţin discuri bi-metal,
radiatoare electrice pentru vehicule, radiatoare
cu ultraviolete, altele decât cele pentru motoare,
radiatoare pentru căzi cu hidromasaj, radiatoare
cu convecţie, radiatoare cu ulei, radiatoare plate
pentru instalaţiile încălzire centrală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea

pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

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

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

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

(540)

helis die grüne Energie
In conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998 republicata, conform adresei nr.
1005666/26.02.2021, solicitantul nu revendica un

drept exclusiv asupra denumirii “die grune Energie”.

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei

(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
panouri solare și sistemele care le cuprind,
structuri de panouri solare (tablouri solare),
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea energiei electrice, module solare,
module fotovoltaice solare, aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
accesorii, componente și piese de schimb
pentru panouri fotovoltaice (panouri solare),
heliostate, componente electrice și electronice
de consum relaționate cu panouri fotovoltaice
(panouri solare).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 09 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerț cu amănuntul şi cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii
de import de echipamente şi materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor

de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

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

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

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

(540)

FILTRE PENTRU APĂ
OXONE FILTRI PER ACQUA

In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei nr.

1005665/26.02.2021, solicitantul nu revendica
un drept exclusiv asupra denumirii “FILTRE

PENTRU APĂ FILTRI PER ACQUA ”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de baie

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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şi accesorii pentru instalaţii, filtre pentru uz
industrial şi casnic pentru alimentare cu apă,
instalaţii sanitare, instalații pentru alimentare
cu apă, filtre pentru apă potabilă, filtre pentru
conductele de apă, instalaţii de purificare,
desalinizare şi climatizarea apei, filtre de
apă, filtre pentru purificarea apei, filtre pentru
apă reziduală, filtre de apă (instalaţii) pentru
agricultură, filtre de apă (aparate) folosite în
scopuri agricole, echipament (aparate) pentru
sterilizare, dezinfectare şi decontaminare, filtre
de apă pentru robinet de uz casnic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de import de echipamente și materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

───────

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

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

(540)

1896 Pălăria DĂDÂRLAT

In conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei nr.

1007424/16.03.2021, solicitantul nu revendica
un drept exclusiv asupra denumirii “PĂLĂRIA”.

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

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

25. Pălării, pălării mici, mitre (pălării), toci
(pălării), pălării fedora, pălării fascinator, pălării
clopot, carcase de pălării, pălării de ploaie,
calote de pălării, pălării din blană, pălării de
soare, pălării de modă, pălării de plajă, pălării
din lână, pălării pentru femei, pălărioare de
soare, pălării cu borul mare, pălării din rogoz
(suge-gasa), pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie), articole
pentru acoperirea capului, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, eșarfe pentru cap, curele

IN NUME COLECTIV, 
STR.DOROBANŢI NR. 5, 
JUDEŢULALBA, SEBEŞ, 
515800, ALBA,ROMANIA
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(accesorii vestimentare), accesorii pentru păr
(voaluri), şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, eșarfe, eșarfe pentru
bărbați, eșarfe (articole de îmbrăcăminte), șaluri
și eșarfe de cap, eșarfe de pus pe cap.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, organizare
şi realizare de evenimente promoţionale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, prezentări de modă în scopuri
comerciale, organizarea de prezentări de modă
în scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, publicitate
online, servicii de comenzi online, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online cu
scop comercial publicitar, promovare online
de reţele informatizate şi pagini web, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului.
41. Educație, educație și instruire, educație
vocațională pentru tineri, servicii educaţionale
în domeniul designului, organizare de activităţi
didactice, organizarea de programe didactice,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scopuri
culturale, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea de instruire online,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii de expoziţii de artă, realizare de expoziţii
cu scopuri culturale.
42. Design de pălării, design de bijuterii, design
de produs, design pentru magazine, design
artistic comercial, design de ambalaje, design

artistic industrial, servicii de design textil, design
vestimentar pentru terţi, artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii
de design vestimentar, cercetare în domeniul
designului, planificare în domeniul designului,
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, servicii de design de încălţăminte,
servicii de design de bijuterii, design de
accesorii de modă, consultanţă în materie de
design, design pentru ceasuri de mână, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, evaluare a
designului de produs, servicii de consultanţă
în design vestimentar, furnizare de informaţii
despre servicii de design vestimentar, proiectare
de articole care servesc la acoperirea capului,
creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
care servesc la acoperirea capului.

───────

(540)

AQUA NATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Ape minerale şi gazoase.
───────

(210) M 2020 05804
(151) 18/08/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, 

STR. TULUC NR. 1, HALA 74, 
BIROU1, SAT COSTI, JUDEŢUL 
GALAŢI,  COMUNA VÂNĂTORI, 
807325, GALAȚI, ROMANIA
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(210) M 2020 05862
(151) 20/08/2020
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 61,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KOTANYI 1881 SPICE UP MY
POTATO ORIGINAL STYLE

(531) Clasificare Viena:
08.07.07; 08.07.08; 08.07.17; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15

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

30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
amidon și produse preparate din acestea,
zahăr, îndulcitori naturali, biscuiți crocanți
condimentați, chipsuri pe bază de cereale,
fulgi din cereale, gustări sărate pe bază
de cereale, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, snack-uri preparate din făină de
cartofi, produse de patiserie din făină de
cartofi, mixuri de condimente, amestecuri de
condimente, sosuri, oțet, zarzavaturi conservate

(condimente), semințe prelucrate folosite ca și
condiment, ierburi uscate de uz culinar.

───────

(210) M 2020 05870
(151) 20/08/2020
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 61,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

KOTANYI 1881 SPICE UP MY
POTATO FARMER STYLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 08.01.06;
05.03.13; 29.01.15

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

30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
amidon și produse preparate din acestea,
zahăr, îndulcitori naturali, biscuiți crocanți
condimentați, chipsuri pe bază de cereale,
fulgi din cereale, gustări sărate pe bază
de cereale, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse pentru gustări preparate din făină

(740) SC NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12 - 14, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roz, 
galben,negru, alb, roşu (Pantone 
1795C), maro(Pantone 7589C)

(591) Culori revendicate: roșu ( Pantone 
1795C), albastru, negru, galben, 
magenta,alb
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de cartofi, snack-uri preparate din făină de
cartofi, produse de patiserie din făină de
cartofi, mixuri de condimente, amestecuri de
condimente, sosuri, oțet, zarzavaturi conservate
(condimente), semințe prelucrate folosite ca și
condiment, ierburi uscate de uz culinar.

───────

(210) M 2020 05872
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

(540)

DCD fabrica de carne
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1005452/25.02.2021,

solicitantul/mandatarul a depus declaraţia
pentru neinvocarea unui drept exclusiv

pentru denumirea fabrica de carne.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05874
(151) 20/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD benzinărie
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1005452/25.02.2021,

solicitantul/mandatarul a depus
declaraţia pentru neinvocarea unui drept
exclusiv pentru denumirea benzinărie.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

STR. VARNAV NR. 29 E, 
JUDEŢULBOTOŞANI, BOTOŞANI,
710166,BOTOȘANI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
165 C), galben (Pantone 123 C), negru
( Pantone Black, Black 70)

(591) Culori revendicate:  verde închis
(Pantone 165 C), verde deschis
(Pantone 375 C), negru (Pantone
Black, Black 70)
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(210) M 2020 05876
(151) 20/08/2020
(732) KOTANYI CONDIMENTE SRL,

STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 61,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KOTANYI 1881 SPICE UP MY
POTATO WESTERN STYLE

(531) Clasificare Viena:
08.07.08; 05.09.01; 05.09.21; 05.03.11;
29.01.15

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

30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
amidon și produse preparate din acestea,
zahăr, îndulcitori naturali, biscuiți crocanți
condimentați, chipsuri pe bază de cereale,
fulgi din cereale, gustări sărate pe bază
de cereale, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, snack-uri preparate din făină de
cartofi, produse de patiserie din făină de
cartofi, mixuri de condimente, amestecuri de
condimente, sosuri, oțet, zarzavaturi conservate
(condimente), semințe prelucrate folosite ca și
condiment, ierburi uscate de uz culinar.

───────

(210) M 2020 05940
(151) 24/08/2020
(732) ALECSANDRA GRATIELA FILIP,

STR. FOISORULUI NR. 8, BL. F3C,
SC. 3, ET. 2, AP. 72, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031178, ROMANIA

(540)

Casa Blanca din Costinesti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05944
(151) 24/08/2020
(732) MARIUS BOGDAN ȚUȚU,

JUDEȚUL VASLUI, SAT GRIVIȚA,
COMUNA GRIVIȚA, VASLUI,
ROMANIA

(540)

LA ȚUȚU GOGOȘERIE
PATISERIE

(740) SC NOMENIUS SRL, 
STR. PICTORION NEGULICI 
NR. 12 - 14, SECTOR1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, magenta,
galben, negru, maro (Pantone 7589 C)

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, 
STR. MIHAILVELICIU NR. 21,  AP.1, 
JUD. CLUJ,  CLUJ-NAPOCA, 400432, 
CLUJ,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

30. Produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210) M 2020 05950
(151) 24/08/2020
(732) EUROCASH SA, UL. WIŚNIOWA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

CRAMA de VIN O
ALEGERE BUNĂ DE VIN
PENTRU ORICE OCAZIE

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.17; 27.05.24

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

33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice şi nonalcoolice,
promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice la puncte de vânzare şi standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor şi
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice şi non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 05991
(151) 25/08/2020
(732) ANTONIA-PRIANA NOEL, CALEA

DUMBRAVII, BL. 16, SC. A, ET. 4,
AP. 12, JUD. SIBIU, SIBIU, 550336,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Comunicare Relațională
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), servicii de informare
comercială cu ajutorul bloggerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de planificare de
carieră (altele decât educaţie şi formare), servicii
de informații referitoare la locuri de muncă
şi oportunitățile profesionale și de carieră,
servicii de informații și consultanță pentru

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
roșu,maro, gri

11, KOMORNIKI, 62-052,
POLONIA
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carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), consultanță în afaceri,
selectarea personalului prin teste psihologice,
teste psihologice pentru selectarea personalului.

descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informaţii în domeniul educaţiei furnizate
on-linedintr-o baza de date computerizata sau
de  pe internet,  cursuri  de  instruire  în  tabere 
educative,  orientare  profesională  (consiliere
în domeniuleducației sau formării), publicare 
de  materiale  educative,  publicare  de  cărți 
educative,    publicare    de    texte   educative,
publicare de materialeeducative tipărite, servicii
de  consultanță  privind subiecte  academice,

41. Educație, instruire, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de cicluri de conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, elaborarea de
materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
texte medicale, publicare de lucrări științifice,
publicare  de lucrări  științifice  privind tehnologia
medicală, organizare de ceremonii de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, furnizarea educației,
educație și instruire, educație, organizare de
cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri și adulți,
consiliere  și  coaching  cu  privire  la  carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță în domeniul formării 
și  perfecționării,  servicii  de  consultanță în 
domeniul  educației  antreprenoriale,  creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, elaborare de
manuale educative, furnizare online de reviste
cu  articole  pe  teme generale care nu pot fi
 

intervievarea  personajelor contemporane  în 
scopuri educative, taberede vară (divertisment
și educație), organizarede activități educative
pentru tabere de vară,producție de programe de
televiziune în direct cuscop educativ, organizare
de  tururi  ghidate la  obiective  culturale  în 
scopuri educative, organizare și realizare de 
târguri   cu    scop   cultural    sau    educațional,
organizare   de   congrese   și de conferințe 
în  scopuri  culturale  și  educative, furnizare de
instalații  pentru  filme, spectacole,  piese  de 
teatru,    muzică   sau   instruire     educațională,
organizare  de  evenimente de divertisment  şi
evenimente culturale,organizarea de concursuri
educative,  organizare   de  seminarii educative,
organizare de expoziții    educaționale,
organizare  de  jocuri  educaționale, organizare 
de  conferințe  educaționale, organizare  de 
seminarii educaționale, producțiede înregistrări 
educative audio și video, publicarede calendare
de evenimente, publicare de reviste electronice,
publicare  de  publicații  periodice, furnizare  de 
publicații  electronice,  publicare multimedia  a 
revistelor,  publicare  multimedia a  jurnalelor, 
publicare de cărți și periodiceelectronice online,
publicare  de  reviste  în  format electronic  pe 
internet,  publicare  multimedia de  materiale 
tipărite,  publicare  și  editare  de materiale 
tipărite, servicii educaționale de tip  coaching,
organizare  de  competiții,  organizare de 
competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie de
tehnici  de  comunicare,  consiliere  în  carieră 
(educație), servicii  de  consiliere  în  carieră 
(consiliere educativă  sau  instruire),  servicii  de 
consiliere și informare privind cariera (asistență 
educațională și  de  instruire),  furnizare  de 
cursuri  de  pregătire pentru  tineri  în  vederea 
pregătirii pentru carieră,consiliere și coaching 
cu  privire  la  carieră (consiliere  și  asistență  cu 
privire la educație).
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44. Servicii de tratament medical, studii de
evaluare a sănătății (servicii medicale), studii de
evaluare a riscului privind starea de sănătate
(servicii medicale), furnizare de informații
referitoare la psihologie, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de terapie, servicii
de terapie ocupațională, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie muzicală în
scopuri fizice, psihologice și cognitive, servicii
de terapie a vocii și de logopedie, consiliere
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, asistență psihologică,
servicii de consultații psihologice, servicii de
examinare psihologică, servicii de evaluare
psihologică, elaborare de profiluri psihologice,
servicii de diagnostice psihologice, oferire de
tratamente psihologice, întocmire de rapoarte
psihologice (servicii medicale), consilierea
psihologică a personalului, consultanță privind
psihologia integrativă, servicii de consiliere
psihologică în domeniul sporturilor, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
realizare de evaluări și examinări psihologice,
furnizare de informații referitoare la psihologie,
teste psihologice efectuate în scopuri medicale,
teste de personalitate cu scopuri psihologice.

───────

(210) M 2020 06034
(151) 03/09/2020
(732) BOGDAN FLORIN DARAGIU,

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

(540)

GAMMA ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementu afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea

STR. EROU PETRE TATARU 
NR.36, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing online, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii
de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
servicii de business intelligence, servicii
de antreprenoriat, recrutarea de personal,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de

publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre: optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

42. Proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, styling și design
vestimentar, design de arte grafice, platformă
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design grafic pentru materialele

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, organizarea
concursurilor de frumuseţe, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, sevicii de editare
video pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, microfilmare, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, servicii de instruire în desen, pictură,
sculptură, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, instruire practică
(demonstraţii), producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
compunerea de melodii, predare / servicii
educaţionale/servicii de instruire, editarea
casetelor video, înregistrarea pe casete video,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională sau
de instruire).
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promoţionale, găzduire pe servere, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, stilizare (proiectare
industrială).
44. Servicii de coafură, servicii de saloane de
înfrumuseţare, aranjamente florale, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2020 06109
(151) 24/09/2020
(732) SC GOLDEN DATA WEB

(540)

Magic Mirror Fashion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06140
(151) 31/08/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

CĂRĂRUIA NR. 33-35, SC. B,
DEMISOL 1, AP. 81, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

IMMUNITY FORTE C
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de

uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, preparate farmaceutice, medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz
uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor, agenţi
de activare a funcţiilor celulare de uz
medical, agenţi detoxifianţi pe bază de
plante, analgezice, antibiotice, antioxidanţi,
antimicrobiene, antiseptice, antivirale, calmante,
cardiotonice, capsule decongestionante,
colagen de uz medical, compoziţii din
plante medicinale de uz medical, compoziţii
farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loţiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine de uz medical, preparate
cu minerale şi vitamine de uz medical,
preparate dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, preparate din plante de uz medical,
preparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate fitoterapeutice de
uz medical, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătăţii, preparate
multivitaminice, preparate pe bază de
multivitamine, preparate pe bază de vitamine
sub formă de suplimente alimentare, preparate
pentru calmarea durerii, preparate şi substanţe
cu minerale de uz medical, preparate
şi substanţe farmaceutice cu proprietăţi
analgezice, preparate şi substanţe farmaceutice
cu proprietăţi antiinflamatoare, preparate şi
substanţe medicinale, produse antiinflamatoare,
remedii naturale şi farmaceutice, remedii pentru
medicina umană, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente alimentare pentru îmbunătăţirea

SOLUTIONS SRL, 
STR.PRINCIPALA NR. 726-727, 
JUDEŢ  CLUJ, GILAU, 407310, 
CLUJ, ROMANIA
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formei fizice şi a rezistenţei, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine de uz medical, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, suplimente antioxidante,
suplimente dietetice pentru consumul uman,
suplimente nutritive, suplimente pe bază de
plante, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente vitaminice şi minerale, tablete de
uz farmaceutic, tablete de vitamine, tonice
(medicamente), tonice venoase, unguente
antiinflamatoare, unguente medicinale.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, achiziţie de bunuri şi
servicii pentru alte întreprinderi, servicii de
desfacere, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora, servicii
de vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru
terţi (servicii de achiziţie pentru terţi), achiziţie
de bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire
de materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, organizare de
expoziţii, târguri cu scop comercial şi publicitar,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
lor) permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,

servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, toate aceste servicii şi
pentru produsele enumerate în clasa 5.

───────

(210) M 2020 06143
(151) 31/08/2020
(732) S.C. DANUBIU ENTERPRISES

(540)

DANUBIU FREE
ECONOMIC ZONE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
01.01.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

S.R.L., 
STR. DIVERTISMENTULUI  NR. 1,
ET. 2, CAMERA 12, JUD.  ILFOV, 
CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu,
bleumarin, albastru
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06156
(151) 01/09/2020
(732) SC AUTOMOBILE DACIA SA,

STR. UZINEI NR. 1, JUD. ARGEŞ,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

PROGRAM PENTRU ELEVI-
BUILD YOUR FUTURE

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

16.  Panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, animații de tip celulă, invitații
(papetărie), pungi (plicuri, săculeți) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bannere din
hârtie, semne de cărți, cutii din hârtie
sau carton, calendare, carton, carduri/cartele,
cataloage, creioane de cărbune, planșete cu
clamă (pentru hârtii), clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), benzi
desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), coperți (papetărie)/învelitori
(papetărie), protecții de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de desen,
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
dosare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, mape pentru hârtii/
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), etichete
din hârtie sau carton, registre (cărți), bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile/bibliorafturi
cu inele, reviste (publicații periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), ziare,
agende, carnete de notițe (papetărie), suporturi
pentru pagini, hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decorațiunile pentru păr, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile

pentru păr, ecusoane cu nume (articole
de birou), hârtii pentru pictură și caligrafie,
penare/cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, creioane mecanice, ascuțitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustrații, placarde din hârtie sau carton, portrete,
cărți poștale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicații tipărite, articole pentru școală
(papetărie), sigilii (ștampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, plăci cu
denumiri de firme din hârtie sau carton, ștampile
(sigilii), suporturi pentru stilouri și creioane,
papetărie, stilouri din oțel, abțibilduri (papetărie),
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
bilete, cartonașe, altele decât pentru jocuri,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie din fibre de celuloză, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, suporturi pentru
fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de scris,
cărți de scris sau de colorat, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), instrumente de scris.
18. Dosare de conferință/mape de conferință,
genți de mână, carton imitație de piele,
portofele, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), rucsacuri/genți de
spate, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, genți de scule, goale,
umbrele.
25. Șepci (articole pentru acoperirea capului),
articole de îmbrăcăminte, articole de acoperit
capul pentru purtare, tricotaje (îmbrăcăminte),
uniforme oficiale, îmbrăcăminte de
stradă, salopete/combinezoane (îmbrăcăminte),
cămăși, cămăși cu mânecă scurtă, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), tricouri cu
mânecă scurtă, cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.
28. Jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri
pe tablă, blocuri de construcție (jucării), jocuri
de construcție, jocuri de șah, table de șah, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
darts, păpuși, drone (jucării), ținte electronice,
jocuri, aparate pentru jocuri, giroscoape și
stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, puzzle-uri, manșe de
comandă pentru jocurile video, caleidoscoape,
pălării din hârtie pentru petreceri, jocuri de
societate, aparate pentru exerciții fizice, baloane
pentru joacă, mingi/bile de joacă, cărți de
joc, jocuri portabile cu ecrane cu cristale
lichide, jocuri portabile și jucării cu funcții
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de telecomunicații integrate, folii de protecție
adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile,
păpuși marionete, rachete/bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării),
mașini de jucărie, machete de jucărie, figurine
de jucărie, roboți de jucărie, jucării din aluat de
modelare, jucării, mașini pentru jocuri video.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, licitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial
sau industrial, compilarea de informații în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, servicii de comunicații corporative,
machetare pentru promoțiile publicitare sau
de vânzări, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, publicitate
exterioară, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea și
menținerea datelor în bazele de date

computerizate, actualizarea și menținerea
informațiilor în registre, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.
41. Academii (educație), educație de tip școală
cu internat, antrenare (instruire), organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate de
școli, organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstrații),
publicarea cărților, producția de programe
radio și de televiziune, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea și
susținerea de simpozioane, predare/servicii
educaționale/ servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor.
42. Calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanță
software pentru calculatoare, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, consultanță
în domeniul economisirii energiei, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, inginerie, găzduirea site-
urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
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calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securității,
proiectarea ambalajelor, cercetare în domeniul
fizicii, cercetare în domeniul sudurii, controlul
calității, stilizare (proiectare industrială),
cercetare tehnologică, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
efectuarea inspecției tehnice auto pentru
vehicule.

───────

(540)

Sanvero Urostrong JUNIOR
Supliment alimentar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.07.07; 26.11.01; 26.05.04; 26.01.18;
26.01.17

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare, de uz medical,
pentru oameni și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 06200
(151) 02/09/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A.,

STR. PADURII NR. 4, 
JUD. ILFOV,CHITILA, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, galben, 
vişiniu,albastru, roz
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(210) M 2020 06211
(151) 02/09/2020
(732) AAA ARSI APE FUSION SRL,

(540)

MARCO POLO ULEI DE
MĂSLINE Extra virgin

(531) Clasificare Viena:
05.07.19; 05.03.17; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

29. Ulei de măsline extra virgin, alimentar.
───────

(210) M 2020 06243
(151) 03/09/2020
(732) PAUL SMERECIUC, STR. ROMUL

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. BROTE EUGEN, NR. 8,
JUDEŢUL CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Bucovina Ultra Rocks
DISCOVER THE LEGENDARY

TREASURE OF ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 29.01.13

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

16. Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, calendare, articole de birou, toate
acestea în domeniul sportiv în legătură cu
sporturile de munte, alergare montană, alergare
pe drumuri și trasee, alergării pe drumuri și poteci
turistice, alergare maraton, cros.
35. publicitate, publicitate în domeniul de
activitate, gestiunea afacerilor comerciale,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, inclusiv editare text, publicitate referitoare
la produsele sportive şi serviciile altor persoane
dând posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele și serviciile cu competiții sportive,
promovarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site
web specializat a produselor și serviciilor altor

PIAŢA VASILE MILEA, 
JUDEŢULARGEŞ, PITEŞTI, 
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
negru

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#338C26), portocaliu (HEX #FA9E0D),
gri (HEX #666366)

LADEA NR. 87A, JUD CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
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39. Organizarea călătoriilor (excursiilor) pentru
activități de turism sportiv, bazat pe competiții
pe trasee montane, drumuri și poteci
turistice, servicii turistice, ghid turistic (însoţirea
călătorilor) și organizarea de excursii și
activități de turism activ (organizarea călătoriilor),
organizarea de călătorii turistice active, drumeții
cu activități în aer liber care implică mișcare pe
un anumit traseu.
41. Organizare de evenimente și activități
sportive, concursuri, competiții și turnee sportive
în legătură cu sporturile de munte, de alergare
montană, alergare pe drumuri și trasee, alergare
pe drumuri și poteci turistice, alergare maraton,
cros, selecția, pregătirea și participarea la
competiții sportive în legătură cu sporturile
de munte, de alergare montană, alergare pe
drumuri și trasee, alergare pe drumuri și poteci
turistice, alergare maraton, cros, servicii de
pregătire fizică şi instruire în activități sportive
legate de sporturile de munte, organizare
de trasee de drumeții și alergare montană
în scopuri recreative și sportive, organizare
tabere sportive, cursuri de instruire, educație
sportivă și de perfecţionare sportivă pentru
munte, drumeţie, alergare maraton, organizare
de expoziţii în scopuri culturale sau educative
în legătură cu sporturile de munte şi de
drumeţie, servicii de informare pentru sport,
evenimente sportive maraton, despre curse,
publicare de ghiduri de călătorie, furnizarea de
publicaţii electronice de cărţi şi de periodice
on-line în legătură cu sporturile de munte
şi de drumeţie, nedescărcabile, furnizare de
informații referitoare la sporturile de munte,
de alergare montană, alergare pe drumuri și
trasee, alergare pe drumuri și poteci turistice,
alergare maraton, cros, furnizarea de publicații
electronice online, care nu pot fi descărcate,
referitoare la sporturile de munte, de alergare
montană, alergare pe drumuri și trasee, alergare
pe drumuri și poteci turistice, alergare maraton,
cros, servicii de organizare de programe de

decernare de premii, furnizarea de facilități de
agrement pentru evenimente sportive, competiții
sportive montane și programe de decernare de
premii.

───────

(540)

Promoţionale senzaţionale
În conformitate cu art. 22

al Legii nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1007319/15.03.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Promoţionale senzaţionale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.04

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive în legătură cu sporturile de munte,
alergare montană, alergare pe drumuri și trasee,
alergare pe drumuri și poteci turistice, alergare
maraton, cros, regruparea în avantajul terţilor
a produselor, echipamentelor în legătură cu
sporturile de munte, alergare montană, alergare
pe  drumuri  și  trasee,  alergare  pe  drumuri și
poteci turistice, alergare  maraton, cros, atletism
și   drumeții,    cu   excepţia    transportului   lor,
permiţând  consumatorilor  să  le vadă  şi  să  le 
cumpere comod.

(210) M 2020 06247
(151)    04/09/2020
(732)    ANDRA STEFANIA CIUCU,

ALEEA EPRUBETEI NR 21-23, 
SC A, AP34, ET 3, SECTOR 3, 
BUCURESTI, 032116, ROMANIA
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(210) M 2020 06252
(151) 04/09/2020
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

INC., KEELE STREET 255,
M6P-2K1 TORONTO, ONTARIO,
CANADA

(540)

BARNY'S ULTRA-
C IMUNO COMPLEX

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

5. Preparate farmaceutice umane și veterinare,
preparate de vitamine și multivitamine, preparate
și suplimente alimentare pentru întărirea
sistemului imunitar, suplimente alimentare și
dietetice în stare solidă și lichidă, produse
din plante medicinale, plante medicinale,
amestecuri de plante uscate, uleiuri, creme,
unguente și extracte cu efect de vindecare,
siropuri de plante medicinale, ceaiuri medicinale,
suplimente alimentare cu efecte de vindecare,
plasturi, ceaiuri din plante de uz medical,
extracte din plante cu efect curativ, picături
de plante cu efect de vindecare, unguente
și uleiuri esențiale, pentru scopuri medicale,
ierburi vindecătoare, preparate sau pastile sau
tablete sau capsule cu ingrediente medicinale,
balsamuri și creme și unguente de uz medical,
extracte din plante sau siropuri de uz medical,
nutriție vitaminică și minerală de uz medical,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii
și a părului, extracte din plante suplimentate
cu vitamine, minerale, oligoelemente, alte
vitamine, minerale și oligoelemente (suplimente
alimentare), comprimate pe bază de plante, de
uz medical, capsule pe bază de plante de uz
medical, ierburi zdrobite și măcinate, de uz
medical.

───────

(210) M 2020 06293
(151) 07/09/2020
(732) BETTY-COM SRL, STR. GRIVITEI

NR. 2, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

- BRUTĂRIE - Betty
PATISERIE - COFETĂRIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 05.03.20

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

30. Produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, preparate pentru
fabricarea produselor de brutărie, produse
de patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), specialități
de patiserie, produse de patiserie, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, foi de patiserie congelate, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie conținând
creme, sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, rulouri

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 011694, 
ROMANIA
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de primăvară (produse de patiserie), produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
conținând creme și fructe, fulgi de patiserie de
unt de arahide, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), jeleuri de fructe (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, chipsuri de cofetărie pentru copt,
zefir (produse de cofetărie), pastila (produse
de cofetărie), gume transparente (produse de
cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), batoane de
lemn dulce (cofetărie), produse de cofetărie cu
înghețată, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie și înghețate, glazură
pentru produse de cofetărie, zahăr tos(nu
pentru cofetărie), tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), deserturi preparate (produse de
cofetărie), mentă  pentru  produse de cofetărie,
produse  de  cofetărie  din  ciocolată,  mentă 
pentru  utilizare  în cofetărie,  produse  de 
cofetărie  dulci  aromate,  produse  de  cofetărie 
din nuci, produsede cofetărie din fructe,  esențe
folosite pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, suc de
fructe (produse de cofetărie), drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, trufe
cu rom (produse de cofetărie), produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie

cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de arahide, produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie pe
bază de făină, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie, bucăți
de zahăr cristal (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie pe bază de
migdale, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, produse de cofetărie nemedicamentoase,
produse din zahăr, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină,  produse de cofetărie cu 
aromă de mentă (nemedicinale), produse de 
cofetărie pebază de produse lactate, produse 
de  cofetărie nemedicinale  sub  formă  de 
jeleu,  produse de  cofetărie  nemedicinale  pe 
bază  de  mentă, produse  de  cofetărie 
congelate  pe  bază  de lactate,  glazuri  din 
dextrină  de  malț  pentru produse de  cofetărie, 
produse de cofetărie dinzahăr cu glazură de 
ciocolată,  ingrediente  pe bază  de  cacao 
pentru  produse  de  cofetărie, dulciuri 
(nemedicinale)  sub  formă  de  produse de 
cofetărie din zahăr, cachou (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice, pastile mentolate (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru uz medical,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor.
35. Servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanţă în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, căutare de sponsorizare,
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───────

(210) M 2020 06330
(151) 08/09/2020
(732) ANCA CARSTOCEA, STR.

PAJUREI NR 26, BL. 24 AP 19
SECTOR 1, BUCURESTI, 013151,
ROMANIA

(540)

MEDICAL LOGISTIC MALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.13;
26.11.13; 20.05.07

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

coordonarea     promovării    evenimentelor   de
strângere de fonduri caritabile,   servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, publicitate în reviste,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoţionale de publicitate, servicii
de publicitate digital, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie.

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#E38A43), turcoaz (HEX #169492), gri
(HEX #969A9D)
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(540)

Apă minerală naturală
carbogazificată FORTE

La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007310,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art. 22
alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata, declara
ca nu invoca un drept exclusiv asupra denumirii
Apă minerală naturală carbogazificată FORTE

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 06.07.25; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale și gazoase, ape
de masă, ape de izvor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a apei (băuturi), ape minerale și gazoase,
ape de masă, ape de izvor (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate inclusiv
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TROPICOOL BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15;
06.06.25

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate

(210) M 2020 06367
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., 

SAT BIBORŢENI NR. 270, 
JUDEȚULCOVASNA, BARAOLT, 
COVASNA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, 
STR. CONSTANTINLACEA 
NR. 12-14, BIROUL 2,  BRAȘOV, 
BRAȘOV, ROMANIA

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

(210) M 2020 06368
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., 

SAT BIBORŢENI NR. 270, 
JUDEȚULCOVASNA, BARAOLT, 
COVASNA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
maro, verde, portocaliu
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utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de exemplu
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06369
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SOC ŞI LĂMÂIE BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007307,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii SOC ŞI LĂMÂIE BĂUTURĂ

RĂCORITOARE CU APĂ MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
19.07.25; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02

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

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din  sucuri  de  fructe, băuturi constând  dintr-un
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un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masă, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă minerală, apă
potabilă cu vitamine (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate de exemplu
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea

produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06370
(151) 09/09/2020
(732) BIBORTENI AQUA S.R.L., SAT

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Apă minerală naturală PLATĂ
La data de 15.03.2021, cu adresa nr.1007309,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii APĂ MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 06.07.25; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale și gazoase, ape
de masă, ape de izvor.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a apei (băuturi), ape minerale și gazoase,
ape de masă, ape de izvor (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate inclusiv
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare

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

BIBORŢENI NR. 270, JUDEȚUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA
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pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
publicitate, marketing, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06379
(151) 09/09/2020
(732) CĂTĂLIN GROSU, STR.

(540)

chatUP
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1007667/18.03.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "chat".

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(540)

S.C. LACECA S.A. - Centrul
de Cercetare pentru
Calitatea Produselor

Textile și Protecția Mediului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.01; 05.03.13;
19.03.01

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială.

───────

MITROPOLIT VARLAAM, BL. 4, 
AP. 2, JUDEȚUL VRANCEA, 
FOCȘANI,VRANCEA, ROMANIA

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

(210) M 2020 06407
(151) 10/09/2020
(732) S.C. LACECA S.A., 

SPLAIUL INDEPENDENTEI 202B,
 SECTOR6, BUCURESTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
PMS 2955), verde (Pantone PMS 370),
alb
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(210) M 2020 06425
(151) 07/10/2020
(732) KMG ROMPETROL SRL, PIATA

PRESEI LIBERE NR. 3-5, BLOC
NORD, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

rompetrol KazMunayGas
International Group Member

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.05.20

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

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
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.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice

adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
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.
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 și 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.
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.
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

(591) Culori revendicate: roşu, galben,
portocaliu, albastru, gri, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

67

şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06521
(151) 15/09/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, PAUSESTI-MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

SanoVita BIO

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate cosmetice pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, preparate
pentru înfrumuseţare nemedicinale, uleiuri de
uz cosmetic, extracte din plante de uz
cosmetic, cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
loţiuni cosmetice pentru îngrijirea feţei şi a
corpului.
5. Suplimente pe bază de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive de
uz medical, antioxidanti derivaţi din miere pentru
scopuri medicinale, suplimente alimentare pe
bază de pudră de acai, suplimente alimentare
de uz medical, polen de albine pentru uz
ca supliment alimentar în dietă, suplimente
dietetice şi nutritive, fibre dietetice care ajută
digestia, preparate dietetice şi alimentare pentru
scopuri medicale, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, suplimente alimentare pe bază de
laptişor de matcă, suplimente alimentare pe bază
de germeni de grâu, polen de albine de uz

(591) Culori revendicate: verde, verde
deschis, verde închis, alb
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nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia.

39. Livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare şi depozitare de bunuri,

30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de  cereale  şi  batoane  energizante,  batoane 
alimentare pe bază de cereale, batoanepe bază
de  cereale  ca  substituţi  alimentari,  batoane 
dulci  (produse  de  cofetărie), batoane  pentru
gustări  conţinând  un  amestec  de cereale,  nuci 
şi  fructe  uscate  (produse  de  cofetărie),
batoane dulci cu susan (produse de cofetărie),
batoane  pe   bază   de   grâu,   orez   expandat,
biscuiţi  de  orez,  chipsuri de  orez,  produse 
alimentare  fabricate  din  orez,  gustări  pe 
bază  de  orez, gustări  extrudate  care  conţin 
porumb,  fulgi  de  porumb,  preparate  din 
cereale  care  conţin  tărâţe,  amestecuri 
alimentare constand în fulgi de cereale şi fructe 
uscate,  fulgi de  cereale  uscate, 
quinoa prelucrată,  cereale  procesate,  gustări
preparate conţinând  în  principal  cereale 
expandate, musli constând predominant din
cereale,  ceai,  seminţe  de  cereale  procesate,
paste  făinoase  alimentare,  paste uscate  şi  
proaspete,  noodles  şi  paste  umplute, zahăr 
brut,  drojdie,  condimente,  amestecuri  de
condimente, făină, gluten din grâu uscat pentru
uz  alimentar,  produse  apicole pentru  uz 
alimentar, făină de soia pentru  mâncare.

29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe
bază de soia, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe
uscate, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate şi fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
fructe, ciuperci, legume, nuci şi leguminoase
prelucrate, gustări pe bază de tofu, lapte de
orez, lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de
cocos, băuturi pe bază de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe preparate
pentru consumul uman, ulei de floarea-soarelui
comestibil, uleiuri comestibile, linte uscate,
boabe  de  soia  conservate,  de  uz  alimentar, 
boabe de soia preparate, legume amestecate 
procesate,  legume  procesate, chipsuri  de 
legume, paste de legume, legumeconservate.

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea  afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii devânzare cu 
amănuntul  online,  servicii  decomerţ  cu 
ridicata,  toate  serviciile  menţionate anterior 
sunt  în  legătură  cu  produse  precum:  fructe  şi 
legume  congelate,  conservate, uscate  sau 
fierte, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate,  uleiuri  şi  grăsimi comestibile,  cafea, 
ceai,  cacao,  zahăr,  orez, tapioca,  sago,  cafea 
artificială,  făină şi  preparate din cereale, pâine, 
patiserie  şi  cofetărie,  miere,  praf  de  copt, 
oţet, sosuri (condimente), condimente, fructe şi 
legume proaspete,  seminţe,  plante  şi  flori 
naturale, bere,băuturi de fructe şi sucuri, uleiuri 
esenţiale naturale, uleiuri naturale în scopuri 
cosmetice, cosmetice  naturale,  curăţare 
corporală  şi  preparate  pentru  îngrijirea 
frumuseţii, preparate  de  frumuseţe 
nemedicinale,  uleiuri esenţiale  în  scopuri 
cosmetice,  extracte  din plante  pentru  scopuri 
cosmetice,  produse cosmetice  nemedicinale  şi 
preparate  de  toaletă, preparate  pentru  piele, 
loţiuni  pentru  faţă  şi  corp, suplimente  din 
plante,  suplimente  alimentare, suplimente 
alimentare  dietetice,  suplimente  alimentare 
anti-oxidante, suplimente alimentare în scopuri 
non-medicale, antioxidanţi  derivaţi  din miere, 
suplimente  alimentare  cu pudră de acai,  polen 
de  albine  pentru  utilizare  ca  supliment 
alimentar, suplimente  alimentare  şi  nutritive, 
fibre alimentare  pentru  a  ajuta  digestia, 
dietetice şipreparate nutritive.

32. Băuturi pe bază de nuci şi de soia, băuturi
pe  bază  de  fructe,  smoothie  (băuturi 
nealcoolice din fructe), băuturi constând dintr-un
amestec de fructe şi sucuri de legume, băuturi 
din  legume,  băutură  răcoritoare din  ghimbir, 
băuturi  care constau în  principal  din  sucuri  de 
fructe,  amestec  de  sucuri de  fructe,  prafuri 
pentru prepararea de băuturi.

31. Fistic proaspăt, fructe, nuci, legume şi ierburi
proaspete,  mei  nepreparat,  seminţe 
neprocesate,  hrişcă  nepreparată,  quinoa
nepreparată,  nuci  comestibile  (neprelucrate), 
linte  proaspate,  năut  proaspăt, alune  caju 
proaspete,  seminţe  de  fructe,  boabe  de  soia 
proaspete.
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───────

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ISTANBUL STREET
FOOD FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
06.07.04; 06.07.11; 03.07.16; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Gustări pe bază de carne, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de brânză, carne,
pește, păsări și vânat, extracte din carne, fructe
și legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,

unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, produse alimentare pe bază de
legume şi carne, produse din carne, produse
alimentare care se pregătesc rapid pe bază de
legume şi carne, burgeri din legume, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne, carne
congelată, carne ambalată, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vită preparată, carne
procesată, carne tocată, produse din carne
preparate, produse din carne de miel.
30. Produse de patiserie, pateuri (produse
de patiserie), amestecuri de patiserie, rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
congelate, amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
înghețată, aluat înghețat, șerbeturi (înghețată),
dulciuri înghețate, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețate moi, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și ș erbeturi, înghețate tip sorbet, înghețate
pe băț, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, batoane de înghețată, înghețate
și dulciuri, sosuri pentru înghețată, înghețată
din lapte, înghețate și gheață, înghețată de
fructe, torturi de înghețată, preparate aromatice
pentru înghețate, înghețate comestibile de
fructe, amestecuri de șerbet (înghețate), cafea,
cafea măcinată, cafea solubilă, cafea aromată,
amestecuri de cafea, cafea cu gheață, cafea
gata preparată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, amestecuri de esențe de
cafea și extracte de cafea, băuturi pe bază
de cafea, amestecuri de cafea și cicoare,
înlocuitori de cafea (surogate de cafea sau
preparate din plante folosite în loc de cafea),
băuturi pe bază de înghețată, pateuri de foietaj,
coșulețe din foietaj pentru umplere cu diverse
garnituri, dulciuri din ciocolată, bomboane
(dulciuri), dulciuri (bomboane), dulciuri gumate
(nemedicamentoase), baton dulce (dulciuri),
dulciuri cu caramel, dulciuri glazurate cu

ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuţie, distribuţie (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, consultaţii
privind reţetele  de  gătit, furnizare de informaţii 
sub  formă  de  reţete  de  băuturi,  servicii de 
consultanţă  în  domeniul  artelor  culinare, 
servicii de consultanţă cu privire la alimente,
servicii de consultanţă cu privire la prepararea
mâncării,  servicii  contractuale  de  alimentaţie, 
servicii  pentru furnizarea  de  alimente  şi 
băuturi, pregătirea şi furnizarea de alimente şi 
băuturi  destinate  consumului  imediat, 
furnizare  de informaţii  cu  privire  la  prepararea 
alimentelor  şi băuturilor, servire de alimente 
şi băuturi.

(210) M 2020 06522
(151) 15/09/2020
(732) KREATYVE ALAD SRL, 

STR.DOICESTI NR. 27E, 
JUDEŢ DOLJ,CRAIOVA, DOLJ, 
ROMANIA
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caramel, dulciuri pentru decorarea prăjiturilor,
dulciuri pentru ornarea prăjiturilor, spume de
desert (dulciuri), dulciuri înghețate pe băț,
preparate din zahăr pentru cofetărie, dulciuri
din spumă de zahăr, dulciuri fără conținut de
zahăr, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri acidulate
(nemedicinale) din caramel, dulciuri sub formă
de batoane, dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, dulciuri pentru decorarea pomului de
Crăciun, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
caramel, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, amestecuri
de înghețată, înghețată cu fructe, înlocuitor
de înghețată, deserturi cu înghețată, lapte
congelat (înghețată), înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, prăjituri pe bază de înghețată, batoane
de înghețată pe băț, produse de cofetărie
cu înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, pudră de înghețată comestibilă pentru
folosirea la mașini de înghețată, amestecuri
pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înghețată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată umplută, ciocolată caldă,
ciocolată tartinabilă, esențe de ciocolată,
garnituri de ciocolată, sosuri de ciocolată,
glazură de ciocolată, ciocolată pentru glazuri,
trufe de ciocolată, cafea cu ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, scoici de ciocolată, ciocolată
cu lichior, biscuiți de ciocolată, batoane de
ciocolată, marțipan din ciocolată, bomboane cu
ciocolată, vafe din ciocolată, pudră de ciocolată,
ouă de ciocolată, gofre de ciocolată, fondante de
ciocolată, bomboane de ciocolată, ciocolată cu
alcool, ciocolată cu lapte, chipsuri de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, prăjituri cu ciocolată,
spume de ciocolată, paste de ciocolată, fondue
din ciocolată, sirop de ciocolată, praline de
ciocolată, ciocolată de băut, ciocolată fără lapte,
iepurași de ciocolată, băuturi aromatizate cu
ciocolată, fructe trase în ciocolată, ciocolată
cu lapte (băutură), alune trase în ciocolată,
covrigi glazurați cu ciocolată, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjituri mici
cu ciocolată, napolitane învelite în ciocolată,
migdale acoperite de ciocolată, batoane învelite
în ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, amestecuri

de ciocolată caldă, prăjitură din ciocolată neagră
preparată din chec de ciocolată, umpluturi pe
bază de ciocolată, băuturi cu aroma de ciocolată,
nuci macadamia trase în ciocolată, ciocolată sub
formă de praline, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, covrigi cu glazură de ciocolată, biscuiți
cu glazură de ciocolată, napolitane cu caramel și
ciocolată, creme pe bază de ciocolată, fursecuri
parțial învelite în ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, bomboane de ciocolată
cu umplutură, arome pe bază de ciocolată,
siropuri de ciocolată pentru prepararea băuturilor
pe bază de ciocolată, fursecuri cu glazură de
ciocolată, înghețate cu aromă de ciocolată, vafe
cu glazură de ciocolată, batoane de ciocolată cu
lapte, produse de patiserie cu ciocolată, produse
de cofetărie din ciocolată, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, produse pe bază de ciocolată,
cremă de ciocolată pentru pâine, glazuri cu
aromă de ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
deserturi pe bază de ciocolată, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), batoane de nuga învelite
în ciocolată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, esențe de ciocolată pentru prepararea
băuturilor, turte din orez învelite în ciocolată,
creme tartinabile pe bază de ciocolată, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, băuturi cu
gheață pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, biscuiți conținând ingredient
cu aromă de ciocolată, ornamente din ciocolată
pentru pomul de Crăciun, prăjituri pentru ceai
cu ciocolată și lapte, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, decorațiuni din ciocolată pentru
articole de cofetărie, esențe de ciocolată pentru
prepararea de băuturi, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, pastă pentru sandviș
cu ciocolată și fructe uscate, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel, băuturi gazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de mentă, preparate pentru
băuturi cu ciocolată și aromă de portocale,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
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prăjituri și plăcinte, batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de banane,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ciocolată), produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, biscuiți cu bezea
moale înveliți în ciocolată, care conțin caramel,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin ciocolată, ciocolată de casă sub
formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, băuturi pe bază de ciocolată care
nu au la bază lactate sau legume, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de patiserie,
pricomigdale (produse de patiserie), specialități
de patiserie, prăjiturici uscate (produse de
patiserie), produse de patiserie aromate, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patisserie conținând
creme, produse de patiserie cu fructe, produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patisserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, fulgi de
patiserie de unt de arahide, aluat, aluat dospit,
aluat pentru biscuiți, amestecuri de aluat,
aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri, aluaturi
împletite prăjite, aluat pentru biscotti, aluaturi
pentru napolitane, alimente preparate din aluat,
prăjiturele din aluat prăjit, produse din aluat
gata de copt, gustări rapide preparate din musli,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și fructe
uscate (produse de cofetărie), sandvişuri cu
carne de porc, sandvişuri cu peşte, sandvişuri
cu carne, sandvişuri cu carne de pui, biscuiţi,
pâine, prăjituri, pişcoturi, înlocuitori de cafea,
ceai, muştar, făină de ovăz, sosuri, zahăr şi
dulciuri, paste făinoase, sandvişuri care conţin
carne de vită tocată.
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă
de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
must de bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogăţită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă

indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must de malţ, vin de orz (bere),
băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă (băuturi), apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază
de apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi care
nu sunt pentru uz medicinal), apă potabilă,
apă plată, apă minerală, apă carbogazoasă,
apă îmbuteliată, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă de izvor,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicată în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare de târguri
și expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
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publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ciocolată, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de târguri cu scop comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentatiei, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, demonstraţii cu produse, organizarea
de expoziţii, târguri, prezentări de produse în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări în scop promoţional, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi 
evenimente culturale, organizare de întâlniri 
în  scopuri recreative,  organizare de întâlniri 
pe  teme  de educaţie,  organizare  de 
prezentări în scop deinstruire, organizare de 

prezentări  cu  scopuri  educative,  organizare 
de prezentări în scopuri culturale, organizare 
de prezentări în scopurirecreative, organizare
de reprezentaţii  în direct cu scop cultural  sau 
de  divertisment,  organizare şi  coordonare  de 
evenimente  de  divertisment, organizare  şi 
realizare  de  târguri  cu  scop cultural  sau 
educaţional,  publicare  de  cărţi  şi periodice 
electronice  online,  publicare  de  texte şi 
imagini,  inclusiv  în  format  electronic,  altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering pentru săli/spații special
amenajate pentru expoziții, servicii oferite de
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

73

(210) M 2020 06544
(151) 15/01/2018
(732) Beijing Sogou Technology

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR. DAVID
PRAPORGESCU NR. 7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sogou

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Hardware pentru calculatoare și periferice
pentru calculatoare, dispozitive de urmărire
a activității, care pot fi purtate de utilizator,
brățări de identificare cu codificare magnetică,
ceasuri de mână inteligente (prelucrare
de date), monitoare, aparate electrice de
monitorizare, aparate de fotografiat, aparate
pentru înregistrarea și redarea pronunției,
player portabil multimedia, brățară online

(instrument de măsură), aparate electronice
de înregistrare, cititor de cărți electronice,
echipament cu telecomandă, programe de
calculator înregistrate, software de calculator
descărcabil, publicații electronice descărcabile,
software de calculator pentru aplicații pentru
calculatoare de mână, software pentru
recunoașterea vocii, vorbirii și comenzilor, pentru
conversie, software pentru jocuri de calculator
destinat utilizării pe calculator, telefoane mobile
și celulare, software pentru motoare de căutare,
software de calculatoare pentru colectarea,
redactarea, organizarea, modificarea, marcarea,
transmisia, stocarea şi utilizarea în comun de
date şi informații, echipamente de procesare a
datelor, software descărcabil pentru accesarea,
navigarea și căutarea prin baze de date online,
sistem și echipament de poziționare globală
(GPS), toate produsele sus menționate doar în
legătură cu un recorder de voce digital sub
formă de stilou, mașini de traducere electronice
sub forma unui stilou, aparat de traducere
electronic, ceas de mână inteligent, motor de
căutare pe internet, editor pentru metode de
introducere şi browser, aparate de comunicare
din cadrul rețelei, telefoane mobile, echipamente
de alarma, baterie, carcase pentru telefoane
mobile, roboți umanoizi cu inteligență artificială și
roboți didactici, toți pentru uz personal, educativ
și recreativ și piese structurale pentru aceștia.

───────

de  mâncăruri  rapide,  furnizare  de  alimente  
şi  băuturi  dintr-o  rulota  mobilă,  restaurant  
pentruturiști,  restaurante  de  delicatese, 
servicii  de restaurant  și  bar,  servicii  de 
informare  privind restaurantele,  servicii  de 
restaurant  în  cadrul hotelurilor,  servicii  de 
catering  în  exterior,  servicii de  catering  pentru 
săli  spații  special  amenajate pentru  expoziții, 
consiliere  în  domeniul  culinar, consultaţii 
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii 
cu  privire  la  prepararea  alimentelor  şi
băuturilor, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare.

───────

Development Co., Ltd., LEVEL
9, SOHU.COM INTERNET PLZ,
NO. 1 UNIT ZHONGGUANCUN
EAST ROAD, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING, 100084, CHINA
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(210) M 2020 06554
(151) 16/09/2020
(732) LEONARD-CLAUDIU BUIANU,

STR. CONSTANȚEI NR. 16B,
JUD. CONSTANȚA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FESTIVALUL
Callatis MANGALIA

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

41. Divertisment, activități culturale, organizarea
de festivaluri de muzică.

───────

(210) M 2020 06599
(151) 24/03/2015
(732) JOHN PLAYER & SONS LIMITED,

21 BECKETT WAY, PARK WEST,
NANGOR ROAD, DUBLIN 12,
IRLANDA

(540)

PULSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
țigări, trabucuri, înlocuitori de tutun, cu excepția
celor pentru scopuri medicale sau curative,

lichide pentru țigări electronice, chibrituri și
articole pentru fumători.

───────

(210) M 2020 06614
(151) 23/09/2020
(732) S.C. UNIVERSAL MEKKA

MARKET S.R.L., SAT BERCENI,
NR. 319, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Mekka market

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
05.03.13

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: detergenți (detersivi)
de uz medical, detergenți germicizi, preparate
antibacteriene de uz medical pentru spălarea
feței, preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de

(591) Culori revendicate: galben, turcoaz,
albastru închis

(740) CABINET M OPROIU SRL, 
STR.POPA SAVU NR. 42, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR. GRIVIŢA,  NR.  37E,  
JUDEŢUL ILFOV, OTOPENI,  
075100, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
portocaliu, verde
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uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, produse pentru sterilizare, substanțe de
spălare (sterilizante), substanțe de sterilizare,
dispozitive pentru săpun lichid, suporturi pentru
săpun lichid, distribuitoare pentru săpun lichid
(pentru uz casnic), dispensere de șervețele
pentru față, dispensere de șervețele din
celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic,
dispensere de ață dentară, lavete de spălat
vase, lavete pentru șters lentilele aparatelor
foto, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
verticale pentru hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de
hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, distribuitoare de prosoape de hârtie (altele
decât cele fixe), mopuri, capete de mop, găleți
pentru mop, perii cu mop, găleți pentru mop
prevăzute cu storcător pentru mop, storcătoare
de găleată pentru mop, găleți cu storcător
pentru mop, găleți prevăzute cu storcător

pentru mop, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, coșuri de
gunoi metalice, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi),
coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși pentru
exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși pentru
cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de lustruit,
mănuși de grădinărit, mănuși de menaj, mănuși
pentru lustruit pantofii, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru șters praful, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, suporturi pentru
întinderea mănușilor, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși abrazive pentru curățat legume,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși din
cauciuc de uz casnic, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, găleți
pliabile, găleți de plastic, găleți pentru clătire,
găleți pentru baie, găleți de cărbuni, găleți pentru
saună, găleți de uz industrial, găleți prevăzute cu
role, găleți de uz domestic, huse ajustate pentru
găleți, găleți pentru cărbuni de uz menajer, găleți
de plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
balsam de întreținere, balsam pentru barbă,
balsamuri de păr, balsamuri de păr (balsamuri-
șampon), balsamuri pentru hidratarea părului,
balsamuri pentru păr, balsamuri solide pentru
păr, balsamuri sub formă de spray pentru
pielea capului, vopsele pentru barbă, ceară
pentru coafarea părului, creme de protecție
pentru păr, creme de păr, creme de întreținere,
creme pentru îngrijirea părului, cremă pentru
fixarea coafurii, decoloranți pentru păr, fixative
de păr, fixative pentru păr, gel pentru păr,
geluri de protecție pentru păr, loțiuni capilare,
loțiuni colorante pentru păr, loțiuni cosmetice
de păr, loțiuni de protecție pentru păr, loțiuni
fortifiante pentru tratamentul părului, loțiuni
pentru barbă, loțiuni pentru ondularea părului,
loțiuni pentru îngrijirea părului, loțiuni tonice
pentru păr, luciu de păr, măști pentru păr,
măști pentru îngrijirea părului, vopsele pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate de înfrumusețare pentru
păr, preparate pentru fixarea părului, produse
cosmetice pentru păr, produse pentru a face
părul mătăsos, produse pentru aranjarea părului,
produse pentru hidratarea părului, produse
pentru protejarea părului vopsit, pudră de păr,
șampoane, șampoane anti-mătreață, șampoane
de uz personal, șampoane uscate, șampoane
pentru părul uman, ser de păr, ser pentru
coafat, ser pentru îngrijirea părului, spumă de
coafat, spume pentru aranjarea părului, spumă
de protecție pentru păr, spumă pentru păr,
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tratamente pentru păr, ulei de păr, ulei pentru
barbă, uleiuri de baie pentru îngrijirea părului,
șampon solid, balsam de curățare, balsamuri de
buze, balsamuri pentru piele, balsamuri pentru
unghii, cosmetice pentru unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme de curățare, creme de
curățare pentru piele, cremă de noapte, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, cremă
cosmetică pentru mâini, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme de față și de corp, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, creme de
noapte (cosmetice), creme de protecție, creme
de zi, creme după plajă, creme după ras, creme
exfoliante, creme hidratante, creme hidratante
pentru corp, creme parfumate, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme pentru buze, creme
pentru corp, creme pentru demachiere, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru măști
corporale, creme pentru piele, creme tonifiante
(produse cosmetice), emoliente, emulsii de
corp, exfoliante pentru curățarea pielii, exfoliante
pentru îngrijirea pielii, esențe pentru îngrijirea
pielii, geluri de curățare, geluri pentru față, geluri
pentru ochi, lapte de corp, lapte de mâini,
lapte hidratant, lapte hidratant după bărbierit,
loțiune de baie, loțiune pentru curățarea tenului,
loțiuni de bărbierit, loțiuni de corp, loțiuni de
curățare, loțiuni după plajă, loțiuni nemedicinale
pentru curățarea pielii, loțiuni pentru ochi,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
reducerea celulitei, loțiuni pentru ridurile din
jurul ochilor, loțiuni pentru îngrijirea feței și
a corpului, loțiuni solare (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), măști corporale, măști de curățare,
măști de frumusețe, măști hidratante, preparate
cosmetice pentru întărire, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate antiîmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cu protecție solară
puternică sau totală, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii
la soare, preparate hidratante (cosmetice),
preparate pentru catifelarea pielii, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse exfoliante, produse
exfoliante pentru corp, produse hidratante,

produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse pentru curățarea pielii, produse pentru
tonifierea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, pudră de corp, ser anti-îmbătrânire,
ser de față de uz cosmetic, spray-uri de
protecție solară, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, spume de curățare,
spumă pentru îngrijirea pielii, ulei de curățare,
cosmetice, cosmetice care conțin acid hialuronic,
cosmetice care conțin cheratină, cosmetice și
preparate cosmetice, gel de aloe vera de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, preparate emoliente (cosmetice),
produse cosmetice pentru uz personal, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
umede impregnate cu loțiuni cosmetice,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăși cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
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cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,

pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
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casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, băuturi carbogazoase (pe bază
de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
boabe de cafea, boabe de cafea măcinate,
cafea, arome de cafea , cafea aromată, cafea
cu ciocolată, cafea decafeinizată, cafea gata
preparată, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, cafea solubilă, cappuccino, concentrate
de cafea, espresso, bere blondă, bere brună,
bere fără alcool, băuturi pe bază de bere, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi pe bază de
suc de ananas, nectaruri de fructe, nealcoolice,
siropuri de fructe, suc concentrat de portocale,
suc de coacăze negre, suc de fructe concentrat,
suc de grepfrut, suc de mango, suc de pepene
galben, suc de portocale, suc de rodii, suc
de struguri, sucuri de fructe gazoase, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu proteine, băuturi
energizante, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu aromă

de ceai, băuturi pe bază de rom, absint, amestec
de whisky, băuturi distilate, băuturi spirtoase,
burbon, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
calvados (băutură alcoolică distilată), rachiu,
rom, scotch, vișinată, votcă, whisky, whisky
canadian, whisky din malț, brichete (de buzunar)
din metale neprețioase, țigarete, țigarete cu
mentol, țigări cu filtru, țigări de foi, țigări de
foi cu capetele tăiate, tutun prelucrat, tutun de
mestecat, produse din tutun, tutun, tutun de
fumat, tutun de rulat, tutun de țigarete, tutun
mentolat, fagure brut, glazuri de miere pentru
șuncă, lăptișor de matcă, miere, miere biologică
pentru consum uman, miere cu plante aromatice,
îndulcitori naturali, înlocuitori de miere, miere cu
trufe, miere de helichrysum, miere de manuka,
miere maturată natural, miere naturală, propolis,
propolis de uz alimentar, zahăr, miere, sirop de
melasă, produse tartinabile dulci (miere), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), miere
(pentru alimentație), alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, arome pe bază de ciocolată, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
granulată, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
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acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și

lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, articole scolare
(articole de papetarie), agrafe de birou, piuneze,
ascutitori pentru creioane, corectoare lichide,
cutite de taiat hartie, creioane, radiere de
sters, coperte, legaturi, albume, carti, periodice,
anuare, pliante si brosuri, bloc notes, cataloage,
calendare, litografii, gravuri, picturi (tablouri),
afise, hărți, reviste, cerneală (bobine pentru
panglici de), masini de sigilat, timbre postale,
bagaje de mână, bagaje de călătorie, borsete
pentru bărbați, genți, genți cu două despărțituri
stil doctor (gladstone), genți cu structură moale,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
mână (poșete), genți de plajă, genți de pânză,
genți de mână pentru bărbați, genți de umăr,
genți de transport universale, genți de umăr
pentru copii, genți din pânză, genți flexibile
pentru haine, genți pentru curieri, genți pentru
cărți, genți pentru gimnastică, genți pentru
sport, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
sportive, genți tip sac, gentuțe cosmetice,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, mape (portdocumente), minirucsacuri,
poșete, pungi personalizate suveniruri, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj,
rucsacuri, rucsacuri de zi, sacoșe cu șireturi,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, sacoșe pentru cumpărături pe
roți, sacoșe pentru provizii, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, săculețe, apă carbogazoasă, apă
minerală, apă tonică, apă îmbuteliată, apă cu
arome, apă de masă, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
gazoasă (sifon), apă minerală aromatizată, apă
potabilă cu vitamine, băuturi cu gheață cu
conținut de fructe, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, citronadă, băuturi din fructe, fără alcool,
smoothies, suc concentrat de prune afumate,
suc de guave, suc de pepene verde, sucuri de
aloe vera, sucuri de fructe organice, sucuri de
legume (băuturi), aripioare de pui, bacon, bucăți
de carne de pui, bucăți de curcan, burtă de vacă,
burtă de vită, cabanoși pe băț, caltaboș, carne
și produse din carne, cârnați, cârnați afumați,
cârnați cruzi, cârnați din carne de pui, carne
afumata, carne, carne afumată, carne ambalată,
carne congelată, carne conservată, carne de
curcan, carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de pasăre de curte, carne de porc, cârnați uscați
la aer, carne de pui congelată, carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne de vită, carne
de vită preparată, carne de vită feliată, carne de
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vânat, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), carne feliată, carne friptă, carne gătită,
la borcan, carne pentru cârnați, carne prajita
de pui, carne preparată, carne proaspătă, carne
proaspătă de pasăre, carne prăjită de pui, carne
procesată, carne sărată, carne tocată, chiftele
de pui, chiftele din carne de pui, conserve de
carne, cotlete de porc, crochete de pui, cruste
de bacon, curcan, curcan proaspăt, felii de carne
de oaie, ficat, file de porc, file din piept de
pui, frigărui de miel, fripturi, friptură de carne
de porc, friptură de curcan, friptură de gâscă,
friptură de miel, friptură de pasăre, friptură de
porc, friptură de rață, friptură de vită, găluște
(din carne), hamburgeri, hamburgeri de curcan,
intestine de porc, jambon, jumări de porc,
măduvă de animale, de uz alimentar, mezeluri,
miel preparat, măruntaie, pastramă, pastramă de
pui, pastramă de rață, pastramă din carne de
vită, pate de ficat foie-gras, pipote de pui, pipote
de rață, produse confiate din carne de rață,
produse de curcan, produse din carne de miel,
produse din carne preparate, pui, pui la grătar
(yakitori), pui preparat, pulpe de pui, pulpă,
salam, salată de pui, sarmale, tobă, umplutură
de carne pentru plăcinte, șorici de porc umflat,
șuncă, intestine din care se prepară cârnați,
intestine din care se prepară membrane pentru
cârnați, ouă, ouă de rață, ouă de găină, ouă de
prepeliță, amestecuri de brânză, amestecuri pe
bază de unt, batoane de brânză, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, băuturi pe bază
de lapte de arahide, băuturi pe bază de lapte
de cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
băuturi pe bază de produse lactate, băuturi pe
bază de soia utilizate ca înlocuitori de lapte,
brânzeturi maturate, brânză cu condimente,
brânză cu ierburi, brânză de oaie, brânză din
lapte de capră, brânză proaspătă de vaci,
brânză rasă, brânză tartinabilă, brânză topită,
caș, cașcaval, cașcaval afumat, cheag, creme
de brânză, deserturi din iaurt, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, frișcă, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, iaurt, iaurturi cremoase, iaurturi de băut,
iaurturi cu gust de fructe, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), lapte, lapte bătut, lapte de
capră, lapte de oaie, lapte de vacă, margarină,
mix de brânzeturi, preparate cu brânză de țară,
produse tartinabile lactate cu conținut redus de
grăsimi, smântână, smântână (produse lactate),
sosuri de brânză, unt, cremă de unt, zer, dvd
playere, dvd playere portabile, echipament audio

purtabil, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
pentru televiziune prin cablu, sisteme de
divertisment audiovizual pentru mașină, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme electronice de distribuire
de semnale audio/video, sisteme micro
dvd, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate de radio, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru televizoare,
unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
amplificatoare audio, amplificatoare pentru
instrumente muzicale, amplificatoare stereo,
aparate audio de înaltă fidelitate, aparate cu
frecvență audio, aparate de procesare audio,
aparate digitale de redare a sunetului, aparate
digitale de redare de benzi audio, aparate
digitale de redat muzica, aparate digitale de
înregistrare de benzi audio, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio, aparate
mobile de transmisie radio, aparate pentru efecte
audio, aparate pentru mixarea sunetelor, aparate
portabile de înregistrare de sunet, aparate
radio portabile pentru difuzare audio digitală,
aparatură audio, boxe de calculator, boxe de
monitor, boxe fara fir, boxe pentru aparate de
redare cu disc, boxe pentru conferințe video,
boxe portabile, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casetofoane
pentru automobile, casetofoane pentru mașină,
căști fără fir, combinații de căști cu microfon,
compresoare audio, console pentru căști, căști,
căști audio, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, căști in-ear, căști
pentru muzică, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști stereo, difuzoare,
difuzoare (echipamente audio), difuzoare audio
de uz casnic, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare audio pentru vehicule, difuzoare
cu amplificatoare incorporate, difuzoare fără
fir, difuzoare pentru monitoare de studio,
difuzoare pentru media playere portabile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitive
audio multicameră, echipamente audio pentru
automobile, echipamente de audio portabile,
echipamente pentru audioconferințe, mp3-
playere, megafoane, microfoane, proiectoare
audio, aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radiocasetofoane
portabile, radiocasetofoane, receptoare audio,
aparate de redare video, aparate tv, aparate
de televiziune cu circuit inchis, aparate de
transmisie și recepție pentru difuzare de
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programe de televiziune, aparate digitale de
înregistrare video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, dispozitive de
înregistrare tv, ecrane, ecrane de afișare,
ecrane de computer, ecrane lcd de dimensiuni
mari, ecrane de televizor, ecrane video, lcd
(ecrane cu cristale lichide), monitoare lcd,
monitoare led, monitoare video, playere de
discuri video, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare multimedia, sisteme
home cinema, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(lcd), televizoare cu plasmă, televizoare cu
proiecție laser, televizoare cu protocol de
identificare (ip - internet protocol), televizoare
de mașină, televizoare de înaltă definiție
(hdtv), televizoare digitale, televizoare prevăzute
cu aparate de înregistrare video, video
recordere, videocasetofoane, aparate (electrice,
de bucătărie) pentru felierea alimentelor, aparate
de râșnit electrice de bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate de zdrobit cartofi (mașini electrice),
aparate electrice pentru prepararea pastelor, de
uz casnic, aparate storcătoare de fructe, mașini
electrice de bucătărie, râșnițe de cafea, cu
excepția celor manuale, mașini de tocat carne,
mașini de cojit, cuțite de bucătărie electrice,
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
cuțite pentru tăiat legume (acționate electric),
dispozitive electrice de spumare a laptelui,
dispozitive electrice pentru decojirea legumelor,
dispozitive pentru decojire (aparate acționate
electric), dispozitive pentru decojirea legumelor,
instrumente electrice pentru decojirea fructelor,
instrumente pentru aplicarea ciocolatei în
mijlocul bomboanelor de ciocolată, mașini pentru
fabricarea de produse lactate, mașini automate
pentru ambalat alimente, mașini de cojit, mașini
de feliat (acționate electric) folosite în bucătărie,
mașini de prelucrat legume, mașini de prelucrare
folosite în industria alimentară, mașini de
tăiat pastele făinoase, mașini de tăiat carnea
(aparate acționate electric) de uz gospodăresc,
mașini (industriale) de preparare a alimentelor,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
mașini (industriale) pentru prepararea băuturilor,
mașini de tocat alimente, electrice, de uz
comercial, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de mărunțit alimente,
mașini electrice de tocat alimente, mașini
electrice pentru stoarcerea fructelor, mașini
pentru amestecarea alimentelor, mașini pentru

decojirea legumelor, mașini pentru fabricarea
pastelor comestibile, mașini pentru fabricarea
tăițeilor, mașini pentru modelarea pâinii, mașini
pentru pregătirea de băuturi, mașini pentru
prelucrarea cerealelor, mașini pentru prelucrarea
cu pastă, mașini pentru prelucrarea cărnii, mașini
pentru prelucrarea fructelor, mașini pentru spălat
fructe, mașini pentru tăierea legumelor, mixere
(aparate pentru bucătărie), mixere de bucătărie,
electrice, mașini de tăiat pâine, roboți de
bucătărie, râșnițe de cafea electrice, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice de suc
de fructe, storcătoare electrice pentru fructe,
strecurătoare pentru salată (mașini), teluri
electrice pentru alimente, teluri electrice pentru
uz casnic, tocătoare electrice de carne, unelte și
ustensile electrice de bucătărie, unelte manuale
(electrice) folosite la prepararea grătarului, șepci
și căciuli pentru sport, amestecuri de cafea,
înlocuitori de cafea, bere, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, cidru, bureți pentru raclete
de geam, balsam de păr, aparate pentru jocuri
video, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, animale
de jucărie umplute, aparate de amuzament
electronice acționate cu monedă, aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, aparate
de exerciții de jucărie, aparate de joc pinball,
aparate de jocuri de divertisment cu fise, aparate
de jocuri electrice educaționale pentru copii,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, armură de jucărie, baloane,
avioane din hârtie, baloane de săpun (jucării),
baghete magice de jucărie, bani de jucărie,
bastoane gonflabile pentru suporteri, biciclete
de jucărie, bile de joc, bowling (jocuri), bărci
de jucărie, broșe de jucărie, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, camioane de jucărie,
case de păpuși, casetofoane de jucărie, castele
de jucărie, cărucioare de jucărie, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, ceasuri de jucărie,
chitare de jucărie, corturi de joacă, cozi de zmeu,
cutii de scrisori de jucărie, cutii muzicale de
jucărie, cutii pentru aparate de jocuri video, focuri
de artificii, fluiere (jucării), figurine de jucărie
cu poziție adaptabilă, figurine de jucărie de
colecție, figurine de jucărie modelate din plastic,
figurine de jucărie cu levitație magnetică, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, figurine
de jucărie, figurine de acțiune (jucării), figurine
cu gât flexibil, figurine ale eroilor de acțiune,
buchete din flori naturale, coronițe din flori
uscate, corsaje din flori proaspete, decorațiuni
florale (naturale), decorațiuni florale (proaspete),
flori tăiate, ghirlande din flori naturale,
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trandafiri, alune, proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), ananas proaspăt, aranjamente
de fructe proaspete, ardei gras, ardei
proaspeți, banane proaspete, bob proaspăt,
busuioc proaspăt, caise proaspete, cartofi,
cartofi dulci, proaspeți, castraveți proaspeți,
ceapă, ceapă verde, căpșuni proaspete, cireșe
(proaspete), citrice proaspete, citrice, proaspete,
coriandru proaspăt, culturi de salată, dovlecei
proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci proaspeți,
fasole proaspete, fructe de kiwi, proaspete,
fructe proaspete, fructe tropicale proaspete,
grepfrut, gutui proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume proaspete, legume proaspete
pentru salată, leguminoase proaspete, lămâi
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mazăre proaspată, măsline proaspete, mentă
(proaspătă), mere proaspete, merișoare
proaspete, morcovi proaspeți, mure proaspete,
pepeni galbeni, pepeni proaspeți, pere
proaspete, piersici galbene proaspete, piersici
proaspete, portocale, portocale roșii proaspete,
porumb dulce (proaspăt), păstăi de fasole,
proaspete, praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,
rucola proaspătă, salate verzi, salată verde,
sfeclă, proaspătă, spanac proaspăt, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză proaspătă, vinete, zarzavaturi
proaspete, zmeură proaspătă, aranjamente din
flori proaspete.

───────

(210) M 2020 06618
(151) 18/09/2020
(732) CASPIAN CATERING IMPEX

SRL, SOSEAUA UNIRII NR.311,
CAMERA 1, SAT CORBEANCA,
COMUNA CORBEANCA, JUD.
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

La Turcu Corbeanca
Proaspăt Sănătos Gustos

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.05; 25.01.18;
25.01.19; 05.05.20; 29.01.15

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

43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru cantine de tip
fast-food.

───────

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

(591) Culori revendicate: negru, maro, galben,
roșu, gri
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(540)

RESTOHOME You plan to
enjoy, we cook to deliver

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 11.03.09; 27.05.01; 29.01.04

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

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
de preparare a alimentelor, servicii pentru
furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2020 06644
(151) 15/10/2020
(732) TONIMOB SRL, STR. ION

I.C. BRATIANU NR. 7A, SAT
CUZDRIOARA, JUDETUL CLUJ,
COM CUZDRIOARA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TONIMOB SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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, tabureți, mobilă, scaune/bănci,
canapele, comode.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2020 06656
(151) 21/09/2020
(732) SMARTIFACT SRL, STR.

OAŞULUI, NR. 86-90, AP.45,
BLOC I1, ETAJ 7, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400256, CLUJ,
ROMANIA

(540)

dental marketing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10; 26.04.04

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

35. Agenții de publicitate, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza

(210) M 2020 06638
(151) 08/10/2020
(732) DODU MORARU SRL, 

LAMIITEINR. 4, ET. M, AP.12, 
JUDEȚULTIMIȘ, GIROC, 
307220, TIMIȘ,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#079987)
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promovare, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date, servicii de publicitate furnizate
prin Internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, promovare și
relații publice, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de reclamă și publicitate.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, creare de platforme informatice
pentru terți, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
gestionarea motoarelor de căutare, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), managementul
proiectelor IT, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, întreținere de software de
prelucrare a datelor, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice.

───────

sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, cercetare
de piață pentru publicitate, consultanță în
afaceri privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, consultanță în publicitate și
marketing,  consultanță  pentru  afaceri  privind 
publicitatea, consultanță  privind publicitatea în
presă,  consultanță  privind publicitatea 
comercială,  consultanță  privind  publicitatea, 
consultanță  referitoare  la  servicii de 
publicitate și promovare, colectarea de
informații privind publicitatea, dezvoltare de
concepţii de publicitate, difuzarea de date privind
publicitatea, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe Internet,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte  persoane,  intermedierede  contracte  de 
publicitate și promovare pentru alte persoane, 
întocmirea  de texte depublicitate comercială,
negociere  de  contracte  de  publicitate, 
organizarea  de  publicitate, pregătire  și 
realizare de planuri și conceptemedia și de 
publicitate,  pregătirea  de  prezentări
audiovizuale pentru publicitate, productie de
publicitate televizată şi radiofonică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate cu răspuns direct,
publicitate directă prin poștă, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, publicitate
în presă de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondență, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, servicii
de agenție de publicitate, servicii de asistență
privind publicitatea, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
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(210) M 2020 06674
(151) 22/09/2020
(732) ASADOLLAHI MOHAMMAD

(540)

Cadou uniC

(531) Clasificare Viena:
19.01.25; 25.01.13; 27.05.01; 27.05.03;
26.11.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, verde, roșu,
negru

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

35. Servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri și servicii,
optimizarea traficului site-urilor web, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, marketing.

───────

(540)

FoarteIute.ro
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1008541/26.03.2021,

solicitantul/mandatarul a demonstrat notorietatea
denumirii mărcii solicitată la înregistrare,
respectiv pentru denumirea FoarteIute.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.09.23

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, paste
şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
sosuri şi alte condimente, preparate aromatice
alimentare, burritos, tacos, tortillas, chipsuri
(produse din cereale), chutney (condiment),
curry (mirodenie), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir pudră (mirodenii), pastă de
ghimbir (mirodenii), usturoi mărunţit (condiment),
sosuri (condimente), sosuri pentru salată, sosuri
pentru carne, sos pentru paste, ketchup (sos),
harissa (condiment).
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de

TAGHI, STR. LABORATOR, 
NR.125-127, BL. S1, SC. 2, 
AP. 56,SECT. 3, BUCUREȘTI, 
ROMANIANICOLETA 
ASADOLLAHI, STR.DALHAUTI 
NR. 20, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 06684
(151) 22/09/2020
(732) XTREME ANG MARKETING, 

BLD. THEODOR PALLADY 
NR. 6, BL. A11, SC. B, AP. 55, 
CAMERA 2, BUCUREŞTI, 
SECTOR 3, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril, 
ŞTEFANNEGULESCU NR. 6A, 
BUCURESTI/, SECTOR 1, 
011653, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
7490C), roșu (Pantone 711 C), roz 
(Pantone7625 C), negru (Pantone 
Neutral BlackC)
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birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 30 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 06702
(151) 23/09/2020
(732) S.C. SYNERGA

(540)

SYNERGA
PHARMACEUTICALS

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.13

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

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

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 5,
JUD. ILFOV, COMUNA ROȘU,
ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2020 06713
(151) 30/09/2020
(732) STOCSHOP CCL SRL, STR.

MĂSLINULUI NR. 2, AP. 2,
COMPARTIMENT 5, JUD. TIMIȘ,
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BauMax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.03.23;
26.11.06

clase:
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
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.
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.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
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.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor

existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile).

───────

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

(540)

ZUTTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Anticearcăne, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, batoane corectoare, anticearcăne
corectoare (cosmetice), bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante, baze
pentru machiaj sub formă de paste, corectoare
anticearcăne, corector facial, cosmetice
colorate, cosmetice decorative, cosmetice
pentru buze, creioane de contur pentru buze,
creioane de machiaj, creioane dermatografe,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
pentru gene, creioane pentru obraz, creioane
pentru ochi, creioane pentru sprâncene, cremă
corectoare, cremă de bază, cremă pentru
ten deschis, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, cretă de
fardat, creme pentru bronzarea pielii, produse de
demachiere, eye-liner (cosmetice), fard cremos
de obraz, fard gras, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de sprâncene, fond de
ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă

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

(210) M 2020 06742
(151) 24/09/2020
(732) SNOW SOFTWARE STUDIO, 

STR. SPĂTAR MILESCU 
NR. 14A, BL.139F, SC. B, 
ET. 3, AP. 32, JUD.PRAHOVA, 
PLOIESTI, PRAHOVA,ROMANIA
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de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene
lungi, palete cosmetice cu farduri de ochi,
palete cosmetice de luciu de buze, preparate
autobronzante (cosmetice), pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de fard de obraz,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, produse de machiaj pentru față și
corp, produse demachiante pentru ochi, pudre
cosmetice pentru față, pudre pentru machiaj,
pudră de machiaj, pudră liberă pentru față,
pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
rimel pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri
cremoase, sclipici pentru față, seturi de machiaj,
spume (cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid
pentru ochi, vopsea pentru față, șervețele din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
șervețele pentru față îmbibate cu produse
cosmetice, șervețele umede pentru mâini
impregnate cu loțiune cosmetică, abțibilduri
pentru decorarea unghiilor, adezivi pentru
fixarea genelor false, cremă cosmetică pentru
albirea pielii, balsam contra iritație de scutec
pentru bebeluși (nemedicamentos), balsam de
curățare, balsam de buze (nemedicamentos),
balsamuri de buze, balsamuri de buze cu
protecție solară (cosmetice), balsamuri pentru
piele (cosmetice), balsamuri pentru unghii,
batoane cu protecție solară, bază pentru
unghii (cosmetice), comprese pentru ochi de
uz cosmetic, concentrate hidratante (produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete (cosmetice), creme
cosmetice de mâini, creme cu protecție solară,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme de corp (nemedicinale), creme
de curățare, cremă cosmetica pentru mâini,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
hidratantă după bărbierit, cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului, cremă pentru ochi,
cremă pentru unghii, creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, creme de curățare
pentru piele, creme cosmetice de față și de
corp, creme de noapte (cosmetice), creme de
piele nemedicinale, creme cosmetice de zi,

creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
cosmetice pentru albirea pielii, creme pentru
buze, creme pentru corp, creme pentru corp
parfumate, creme pentru demachiere, creme
pentru față de uz cosmetic, creme pentru
fortificarea pielii, creme pentru măști corporale,
creme pentru ochi (nemedicinale), creme
pentru piele, creme cosmetice pentru pistrui,
creme pentru ten deschis (de uz cosmetic),
creme cosmetice pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, întăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
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loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pielii pentru
îndepărtarea ridurilor, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare, preparate cosmetice pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii,
pentru dozatoare, rezerve de produse pentru
corp, pentru dozatoare, ser cosmetic anti-
îmbătrânire, ser de față de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, soluții pentru

spălături oculare, care nu sunt de uz medical,
sprâncene false, săruri de baie, șervețele umede
pentru îngrijirea bebelușului de uz cosmetic,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea la
soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale), unt de
corp, unt de mâini și de corp, unt de cacao de uz
cosmetic, vopsele pentru gene.
8. Ondulatoare pentru gene, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrice sau neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ustensile
de mână pentru ondularea părului, seturi de
manichiură, seturi de manichiură electrice, cutii
şablon pentru tăiere la unghi (unelte de mână),
cleşti pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice sau
neelectrice
21. Beţişoare pentru mâncat, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, separatoare din
spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
produse de demachiere, bureţi pentru machiaj,
perii pentru machiaj, perii pentru unghii,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, suporturi pentru bureţi, perii
de toaletă, truse de voiaj genţi de cosmetice
dotate, bureţi pentru toaletă, ustensile pentru
toaletă.
25. Bandane (fulare), papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, bentiţe (îmbrăcăminte),
protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
chimonouri, pijamale, măşti de somn, papuci,
şosete, flanele / pulovere / hanorace (pulovere),
tricouri cu mânecă scurtă, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi,
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colanți, confecții, costume, costume de baie
pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, jachete, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi (de somn), paltoane, pantaloni cargo,
pantaloni de corp, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni foarte scurți, pantaloni
largi, pantaloni scurți, papioane, pulovere,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe
gât, short bărbătesc de baie, slipuri de
baie, șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru
sport, șosete, șosete antiderapante, șosete
antiperspirante, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete și ciorapi, topuri (articole
vestimentare), pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte),
tricouri imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri
polo, tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip
polo, bentițe pentru cap, berete, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), sepci cu cozoroc, turbane, șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: anticearcăne,
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, baze pentru machiaj
sub formă de paste, corectoare anticearcăne,
corector facial, cosmetice colorate, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
de contur pentru buze, creioane de machiaj,
creioane dermatografe, creioane de ochi de
uz cosmetic, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, farduri
de sprâncene, fond de ten, farduri pentru truse
de machiaj,farduri pentru obraz și buze, fond de
ten sub formă de cremă, fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), fonduri de ten, gel pentru sprâncene,
geluri pentru demachiere, lapte demachiant,
loțiuni autobronzante (cosmetice), luciu de buze,
măști de frumusețe, mascara pentru gene lungi,

palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, preparate autobronzante (cosmetice),
pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse de machiaj
pentru față și corp, produse demachiante pentru
ochi, pudre cosmetice pentru față, pudre pentru
machiaj, pudră de machiaj, pudră liberă pentru
față, pudră pentru față, pudră pentru sprâncene,
rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel
pentru sprâncene, ruj de buze, rujuri cremoase,
sclipici pentru față, seturi de machiaj, spume
(cosmetice), uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru
ochi,vopsea pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentru față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
cremă pentru albirea pielii, balsam contra iritație
de scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme
anti-îmbătrânire, creme anticelulitice, creme
antirid, creme balsam pentru pete, creme
cosmetice de mâini, creme cu protecție solară,
creme cosmetice pentru piele uscată,creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme de corp (nemedicinale), creme
de curățare, cremă cosmetica pentru mâini,
cremă cu protecție solară rezistentă la apă,
cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
hidratantă după bărbierit, cremă nemedicinală
pentru tratarea scalpului, cremă pentru ochi,
cremă pentru unghii, creme (nemedicinale)
pentru curățarea pielii, creme de curățare
pentru piele, creme de față și de corp,
creme de noapte (cosmetice), creme de piele
nemedicinale, creme de zi, creme de protecție,
creme de protecție solară (cosmetice), creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme exfoliante, creme hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale, creme
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nemedicinale de curățare,creme nemedicinale
pentru picioare, creme nutritive (nemedicinale),
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru albirea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
corp parfumate, creme pentru demachiere,
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru piele, creme pentru pistrui, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru îngrijirea pielii (produse cosmetice),
creme pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
creme tip cold cream de uz cosmetic, creme
tip cold cream, altele decât cele pentru uz
medical, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, creme-sufleu
pentru corp, dizolvanți pentru lac de unghii
(produse cosmetice), emoliente, emoliente
pentru piele (non-medicamente), emolienți
pentru ten, emulsii de corp, emulsii faciale
(de uz cosmetic),exfoliante pentru curățarea
pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii, foițe
de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,

măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
cu protecție solară,preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru întărire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp,produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare, care
nu sunt de uz medical, sprâncene false,săruri
de baie, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, spume de curățare, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spumă
de curățare, spumă pentru îngrijirea pielii,
tonifiante pentru piele de uz cosmetic, ulei de
curățare, ulei de corp sub formă de spray, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

92

uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
uz cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), uleiuri parfumate pentru îngrijirea
pielii, uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea
la soare, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unt de corp, unt de mâini și de corp, unt de
cacao de uz cosmetic, vopsele pentru gene,
ondulatoare pentru gene, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice/bureţi de
şlefuit pentru unghii, electricice sau neelectricice,
pensete pentru îndepărtarea părului,ustensile
de mână pentru ondularea părului, seturi de
manichiură, seturi de manichiură electrice, cutii
şablon pentru tăiere la unghi (unelte de mână),
cleşti pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
seturi de pedichiură, casete pentru briciuri/lame
de ras, lame de ras, aparate de ras, electrice
sau neelectrice, genţi de cosmetice, nedotate,
beţişoare pentru mâncat, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, perii pentru unghii, pulverizatoare
de parfum/atomizoare pentru parfumuri, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, cutii de săpun,
dozatoare de săpun, savoniere/vase pentru
săpun, suporturi pentru bureţi, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate, bureţi
pentru toaletă, ustensile pentru toaletă, funde
pentru păr,articole decorative pentru păr, elastice
de păr, agrafe de păr/ace de păr, ace pentru
ondularea părului, agrafe de păr/clame de
păr, ace de păr, plase pentru păr, hârtie
pentru ondularea părului, panglici pentru păr,
jucării care imită articolele cosmetice, bandane
(fulare), papuci de baie, halate de baie, căşti
de baie, bentiţe (îmbrăcăminte), protecţii de
călcâi pentru încălţăminte, chimonouri, pijamale,
măşti de somn, papuci, şosete, flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), tricouri cu mânecă scurtă,
bentițe de protecție pentru urechi, bermude,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze de corp,
bluze de trening, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze sport, bluze și șorturi pentru
sport, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bustiere sport, cămăși, căciuli tip cagulă,
cardigane, centuri din piele sintetică, chiloți,
ciorapi, colanți, confecții, costume, costume de
baie pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci,glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine

de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, jachete, îmbrăcăminte
pentru fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), măști pentru
ochi, paltoane, pantaloni cargo, pantaloni de
corp, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
scurți, papioane, pulovere, pulovere cu glugă,
pulovere cu guler pe gât, şort bărbătesc de baie,
slipuri de baie, șorturi, șorturi de baie, șorturi
pentru sport, șosete, șosete antiderapante,
șosete antiperspirante, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete și ciorapi, topuri
(articole vestimentare), trening (pantaloni de),
treninguri (pentru sport), tricouri, tricoturi
(îmbrăcăminte),tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri tip polo, bentițe pentru cap, berete, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci
(articole de îmbrăcăminte), şepci cu cozoroc,
turbane, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport, truse de toaletă (fără conținut), portfarduri
(accesorizate), pensule pentru buze, pensule de
uz cosmetic, pensule pentru contur de ochi, truse
de toaletă, truse de toaletă cu conținut.

───────

(210) M 2020 06747
(151) 05/04/2019
(732) Medochemie Ltd.,

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SIRANALEN

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

5. Produse farmaceutice.
───────

CONSTANTINOUPOLEOS
STREET CY-3011, 
LIMASSOL, CIPRU
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(210) M 2020 06748
(151) 24/09/2020
(732) KRONSTADT TOURISM &

SERVICES SRL, STR. DE MIJLOC
NR. 109, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BACK TO NATURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06749
(151) 24/09/2020
(732) ADINA IOANA BUCUR, STR.

STIUCII NR. 95, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VISION OF TWO

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.23; 27.05.24

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

25. Ghete, bandane (fulare), curele
(imbrăcăminte), șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din

imitație de piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, încălțăminte.

───────

(210) M 2020 06750
(151) 24/09/2020
(732) Centrul Step by Step pentru

Educatie si Dezvotare
Profesionala, STR. GHE DEM
TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030916,
ROMANIA

(540)

Educația timpurie este
iubire, iar iubirea se
oferă din prima zi.

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06751
(151) 24/09/2020
(732) S.C. SER COMPANY S.R.L.,

(540)

Arta Table
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 12.01.15

clase:

ȘOS.PRINCIPALĂ NR. 14, 
INTRAREA NESSLI, C12.1, C30, 
C31, C32, C33, JUD.GIURGIU, 
ADUNAȚII COPĂCENI,087005, 
GIURGIU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri (HEX #28282D)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, răşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru vopsire, decorare,
tipărire și artă.
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice, minereuri.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice, uşi
interioare sau exterioare de apartament sau
casă, respectiv: uşi de lemn sau compuşi ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
produse din lemn, plută, trestie, stuf, răchită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice, părți
de mobilier, respectiv: ramă masă/blat masă/
picioare masă/cadru scaun/etajere/sertare/uși
mobilier din lemn sau compuși ai acestuia (pal,
mdf, hdf) brut sau finisat, materiale de finisaj
pentru uși sau componente/părți ale acestora,
respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/parte foaie
ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag ușă, aplicație
model ușă fabricate din lemn sau compuși ai
acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat.
35. Publicitate, prezentarea produselor pentru
comercializare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: uşi interioare sau exterioare de
apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn
sau compuşi ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat, părți de mobilier, respectiv: ramă masă/
blat masă/picioare masă/cadru scaun/etajere/
sertare/uși mobilier din lemn sau compuși ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, materiale
de finisaj pentru uși sau componente/părți ale
acestora, respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/
parte foaie ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag
ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn sau
compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii, servicii de montaje şi finisaje
în domeniul materialelor de amenajări interioare
şi exterioare.

39. Servicii de distribuire a următoarelor
produse: uşi interioare sau exterioare de
apartament sau casă, respectiv: uşi de lemn
sau compuşi ai acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat, părți de mobilier, respectiv: ramă masă/
blat masă/picioare masă/cadru scaun/etajere/
sertare/uși mobilier din lemn sau compuși ai
acestuia (pal, mdf, hdf) brut sau finisat, materiale
de finisaj pentru uși sau componente/părți ale
acestora, respectiv: foaie ușă, ramă foaie ușă/
parte foaie ușă, pervaz ușă, toc ușă, prag
ușă, aplicație model ușă fabricate din lemn sau
compuși ai acesuia (pal, mdf, hdf) brut sau
finisat.

───────

(210) M 2020 06753
(151) 24/09/2020
(732) S.C. MATCA NATURALS S.R.L.,

STR. GOSPODARILOR, NR. 11A,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MATCA NATURALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

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

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
cosmetice aromoterapeutice, creme cosmetice
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni cosmetice pentru
aromoterapie, loțiuni și creme de corp

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR.GRIVIŢA, NR. 37E, 
JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, 
ILFOV, ROMANIA
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parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri, apă
micelară, bureți impregnați cu produse de toaletă
nemedicinale, creme BB de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru mâini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate nemedicinale pentru baie și duș,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii nemedicinale,
preparate pentru spălat, de uz personal,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice sub formă de creme, produse
cosmetice sub formă de pudră, produse de
spălare a părului și corpului, produse exfoliante
pentru picioare, produse pentru curățenie și
igienă personală, pudră cremoasă pentru față,
pudră de mâini, seruri de uz cosmetic,
serumuri de înfrumusețare, spume de curățare
a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de
duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,

deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────
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(210) M 2020 06756
(151) 24/09/2020
(732) TRICKERT GROUP SRL, STR.

BOTOROAGA, JUD. TELEORMAN,
BOTOROAGA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

TRICKERT WEAR LIKE A V.I.P.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.09; 26.15.01

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

25. Îmbrăcăminte
───────

(210) M 2020 06758
(151) 24/09/2020
(732) DANIEL AURELIAN DUŢĂ,

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONĂ NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

Blunch

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri şi
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering.

───────

STR. DR.ŞTEFAN STÂNCĂ,
BL.C3, SC.B, ET.2, AP.9, 
JUD.DÂMBOVIŢA, TITU, 
DAMBOVIȚA,ROMANIA
VIOREL TEODOR ILIEŞ, 
STR.ULMETULUI NR.16, 
SECTOR 4,ROMANIA
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(210) M 2020 06759
(151) 24/09/2020
(732) MARIUS VÂLCEA, STR. EDMOND

DEDA NR.3, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SMART DECOR
TIME TO DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 12.01.09; 07.01.08

clase:
35. Servicii de comerţ cu produse şi obiecte
sanitare: chiuvete, lavoare, toalete, căzi baie,
servicii de comerţ cu gresie, faianţă, mozaic,
servicii de comerţ cu instalaţii sanitare, robineţi,
baterii, rigole, sifoane, calorifere, servicii de
comerţ cu articole de iluminat, servicii de comerţ
cu mobilier, servicii de comerţ cu obiecte de
decor, servicii de comerţ cu produse tâmplărie
din aluminiu şi PVC, balustrade, pereţi cortină,
faţade ventilate, uşi garaj, servicii de comerţ cu
geamuri, partiţii sticlă, cabine duş.

───────

(210) M 2020 06760
(151) 24/09/2020
(732) VALENTIN PICOIU, STR.

ELIBERARII NR.34, DE22, SC. B,
ET. 2, AP.21, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PESCAD'OR BY OXFIX

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
03.09.01; 03.09.24

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

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

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

(591) Culori  revendicate:  albastru,  galben,
roşu, verde, negru
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(540)

now

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.21; 29.01.12

clase:
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi
fitile pentru iluminat.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06764
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI

NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUD. PRAHOVA, MIZIL,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Hambarul Târgovețului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cantina Menzil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiune.

───────

(210) M 2020 06768
(151) 24/09/2020
(732) SC ARMONIA TEXTIL SRL, ȘOS.

PETRACHIOAIA NR. 23, JUDEȚUL
ILFOV, COM. AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ARMONIA TEXTIL

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(210) M 2020 06761
(151) 24/09/2020
(732) VERNA REST COMPLEX SRL,

STR. CORNELIA NR. 26, 
SECTOR  4, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

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

(740) Cabinet M. Oproiu SRL, 
STR.POPA SAVU NR. 42, 
SECTOR 1,  BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 06766
(151) 24/09/2020
(732) VASILE ENE, STR. FERFELEI 

NR. 21, JUDEȚUL PRAHOVA, 
MIZIL,PRAHOVA, ROMANIA
MARILENA ENE, STR. FERFELEI
NR. 21, JUDEȚUL PRAHOVA,
GURA VADULUI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

24. Lenjerie, lenjerie pentru pătuţuri, lenjerie
de masă, ţesături matlasate (lenjerii), lenjerie
de bucătărie, lenjerii din frotir, ţesături pentru
lenjerie, lenjerie de pat, lenjerie de uz casnic,
materiale textile pentru lenjerie, baldachine
(lenjerie de pat), aşternuturi de pat (lenjerie),
lenjerii de pat cu falduri, lenjerie de pat pentru
bebeluşi, saci de dormit (lenjerii), lenjerie de
pat de frotir, lenjerii de pat cu volane, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), lenjerie de pat şi
pături, materiale textile pentru confecţionarea
lenjeriilor, lenjerie de masă din materiale textile,
huse (lenjerii) şi pături pentru pat, apărători
pentru pătuţuri (lenjerie de pat), lenjerie de casă,
inclusiv prosoape de faţă, lenjerii de pat şi feţe
de mese, articole de menaj textile (lenjerie de
masă), articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
şervete din material textil (lenjerie de masă),
lenjerii de pat din material textil neţesut, pânze
elastice tricotate pentru lenjerie intimă de damă,
lenjerie de pat de unică folosinţă din hârtie,
lenjerie de masă (cu excepţia celei din hârtie),
etichete din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, lenjerie de pat de unică folosinţă din
material textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
acoperirea capului.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte, lenjerii de
pat, pilote, perne, cuverturi, fețe de masă,
prosoape, halate de baie, mochete de baie,
halate chirurgicale bumbac, costume medicale,
câmpuri de operaţie.

───────

(210) M 2020 06770
(151) 24/09/2020
(732) ICE DYP BALAS SRL, STR.

III-A NR.104, JUDEȚUL TIMIȘ,
CARPINIS, 307090, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

înghețata ICE DYP
MAGIC moments CON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.15

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi de
înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată pe băț, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie cu
înghețată, batoane de înghețată pe băț, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

(591) Culori revendicate: negru
(HEX#000000), maro deschis
(HEX#DB4029), maro deschis, auriu,
albastru
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(210) M 2020 06771
(151) 24/09/2020
(732) SC VIVA CREDIT IFN SA, BD.

IANCU DE HUNEDOARA 8,
ETAJ 4, SECTOR1, BUCUREȘTI,
011742, ROMANIA

(540)

VIVA BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, servicii de creditare, servicii de
împrumuturi, consultanţă în domeniul financiar,
transfer electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06772
(151) 24/09/2020
(732) ALPARTTI INTL SRL, STR.

(540)

eduBebe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

28. Aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole de
joacă.

───────

(210) M 2020 06773
(151) 24/09/2020
(732) SC VIVA CREDIT IFN SA, BD

IANCU DE HUNEDOARA 8,
ETAJ 4, SECTOR1, BUCURESTI,
011742, ROMANIA

(540)

VIVA CREDIT BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
de creditare, servicii de împrumuturi, consultanţă
în domeniul financiar, transfer electronic de
fonduri, asigurări, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06774
(151) 24/09/2020
(732) BOGDAN DANIEL IRINESCU,

STR. PACURARI 72, JUDETUL
IASI, IASI, 700514, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLOP CASUAL RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

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

CATINEI NR. 17, BL. P39, 
SC.1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 
6,BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 06775
(151) 24/09/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bilozenal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06776
(151) 24/09/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Digestobil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 06778
(151) 24/09/2020
(732) CORNELIU CĂTĂLIN ANDREI,

CAR. DOROBANTI 2, BL. F22, ET.
4, AP. 13, JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Cin5i

(531) Clasificare Viena:
02.09.17; 01.15.05; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute
de o formație muzicală, servicii oferite de
o formaţie muzicală, producție de video-
uri muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, reprezentații muzicale în
direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale.

───────
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(210) M 2020 06779
(151) 24/09/2020
(732) TOPCAR TRANS SRL,

BULEVARDUL CAROL NR.41,
CAMERA 3, BLOC 14H,SCARA A,
ETAJ 7, AP.26, JUDEŢ PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TOPCAR

(531) Clasificare Viena:
18.01.14; 18.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor.
39. Servicii de remorcare de autovehicule,
servicii de remorcare de automobile, servicii de
remorcare de urgență a automobilelor, servicii de
remorcare de vehicule în legătură cu servicii de
asistență în caz de pană.

───────

(210) M 2020 06781
(151) 24/09/2020
(732) ASOCIATIA SAMAS, STR. POPA

SOARE, NR.16, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Maternopedia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru papetărie
sau menaj (materiale de lipit), gluten (lipici)
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, lipici pentru
papetărie sau menaj, materiale imprimate,
adezivi, articole de papetărie și materiale
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitecturale, produse
de imprimerie, bannere din hârtie, batistuțe de
hârtie, bavete din hârtie, decorațiuni de hârtie
pentru masă, afișe (tipărituri), afișe publicitare
(tipărituri), agende, benzi desenate, almanahuri,
anuare (publicații tipărite), calendare, broșuri
cu informații farmaceutice, broșuri, carduri
educative din hârtie sau carton, cărți, carnete cu
informatii, cărți manuscrise, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți, cataloage, cartonașe
ilustrate, cartonașe imprimate, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
coperte (coperți) de reviste, certificate și diplome
tipărite, cursuri tipărite, embleme imprimate,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, felicitări, etichete tipărite din hârtie,
formulare (imprimate), fluturași informative
(tipărituri), fișe cu informații, ghiduri tipărite,
fotografii, imprimeuri cu desene animate (din
hârtie sau carton), grafice tipărite, jurnale,
lecții tipărite, manuale de instrucțiuni, materiale
educative și didactice, materiale tipărite
pentru instruire, materiale de predare tipărite,
organizatoare personale (articole de birou),
modele tipărite, planificatoare (articole tipărite),
pliante tipărite, publicații periodice, publicații
educative, publicații imprimate, rapoarte tipărite,
publicații periodice promoționale, publicații

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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periodice tipărite, reproduceri color (tipărituri),
reviste generaliste (publicaţii periodice), reviste
profesionale (publicaţii periodice), reviste
medicale (publicaţii periodice), tipărituri, cărți
pentru copii, cutii cu acuarele pentru copii, cărți
de povești pentru copii, albume pentru bebeluși
din hârtie sau carton.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de produse
în numele societăților terțe, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, consiliere cu privire la produse
de consum, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

instrumente medicale, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, servicii de comenzi online,
campanii de marketing, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, marketing
digital, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, distribuirea de eşantioane, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor.
41. Instruire pentru părinți cu privire la creșterea
copiilor, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
organizarea și conducerea de workshop-uri cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, pregătire pentru părinți în domeniul
organizării de grupuri de sprijin pentru părinți,
servicii educaționale pentru copii, servicii de
divertisment pentru copii, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, cursuri de gimnastică prenatală
(instruire), cursuri de motricitate pentru copii
preșcolari (instruire).
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare,
creare și programare de pagini web, găzduire de
conținut digital, și anume jurnale și bloguri online,
platformă ca serviciu (PaaS), design interior.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, consiliere în materie de
sănătate, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
furnizare de centre de îngrijiri medicale de
lungă durată, controale medicale, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
furnizare de servicii de îngrijire temporară
(servicii medicale), închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, servicii
medicale privind planificarea familială, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, servicii
de asistență la naștere, servicii de îngrijire
postnatală pentru femei, consultanță în domeniul
cosmeticii.

───────
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(210) M 2020 06783
(151) 24/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, 4 TEMPLE PLACE,
GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GLASGOW, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL SIGNATURE NO.6
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2020 06784
(151) 24/09/2020
(732) Rothmans of Pall Mall Limited,

ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Rothmans CHARACTER
AND QUALITY FOR

MORE THAN 125 YEARS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 24.01.05;
24.01.17; 04.01.03; 03.01.02; 24.09.01

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2020 06785
(151) 24/09/2020
(732) Zentiva, k.s., U KABELOVNY 130,

PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, 011056, ROMANIA
(540)

ZIRVIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis, alb,
roşu, albastru deschis, gri
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(210) M 2020 06786
(151) 24/09/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU,
NR. 201, ET. 11, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FLEX ASSIST SOLIDARITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.17

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii financiare privind
afacerile, servicii financiare privind investițiile,
evaluări și estimări financiare, servicii
financiare privind ipotecile, planificare imobiliară
(activități financiare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, împrumuturi financiare
pentru amenajarea casei, servicii financiare
privind vânzarea de proprietăți, servicii financiare
şi monetare, servicii de consiliere privind
investiţiile financiare, finanţare pentru achiziţia
în rate/finanţare pentru achiziţia prin închiriere
a bunurilor imobiliare, management imobiliar,
închirierea bunurilor imobiliare, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare) privind achiziţia de bunuri imobiliare,
analiza financiară privind achiziţia de bunuri
imobiliare, oferirea de informaţii financiare
privind achiziţia de bunuri imobiliare, furnizarea
de informaţii financiare prin intermediul unui
site web privind achiziţia de bunuri imobiliare,
împrumuturi (finanţare) privind achiziţia de
bunuri imobiliare, împrumuturi în rate privind

achiziţia de bunuri imobiliare, servicii bancare de
tip credit ipotecar
37. Construcții, reparaţii în construcţii, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
repararea pompelor, servicii de instalații
electrice, întreținere de instalații sanitare, servicii
de instalații de încălzire centrală, reparare
de instalații sanitare, lucrări de instalații
sanitare, întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, instalare de instalații de iluminat,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
servicii de deparazitare pentru instalații electrice,
întreținere și reparare de instalații solare,
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
construcții de instalații de stocare subterană,
construcții de instalații de energie geotermală,
construcții de instalații de încălzire geotermală,
întreținere și reparare de instalații geotermice,
reparare și întreținere de instalații electronice,
întreținere și reparare de instalații în clădiri,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
instalare și întreținere de instalații termice solare,
întreținere de instalații de alimentare cu apă,
construire de instalații de alimentare cu apă,
întreținere și reparații de instalații de stocare,
întreținere și reparare de instalații termice
solare, întreținere și reparare de instalații de
securitate, construcții de instalații comunitare de
încălzire geotermală, reparare de instalații de
alimentare cu energie, reparare de instalații de
alimentare cu apă, întreținere de instalații de
alarme de incendiu, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, readaptare
a instalațiilor de încălzire din clădiri, servicii
de instalații sanitare și montare de geamuri,
servicii de contractare pentru instalații de aer
condiționat, întreținere și reparare de instalații
de încălzit solare, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, reparare
și întreținere de instalații pentru energie
eoliană, curățarea instalațiilor de conducte de
alimentare cu apă, servicii de consiliere cu
privire la întreținerea instalațiilor, readaptare
a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
consiliere referitoare la prevenirea blocajelor
în liniile de instalații, servicii de instalații
și reparații de panouri din sticlă, întreținere
și reparare de instalații de monitorizare a
încălzirii, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, reparare de
instalații și mașini pentru producția de energie,
reparare sau întreținere de aparate și instalații
de gătit, reparare și întreținere de instalații
pentru gaz și electricitate, reparare și întreținere
de aparate și instalații de răcit, reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie,

(591) Culori revendicate: negru (Pantone 
6C),verde (Pantone 133C), alb
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reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, instalare de aparatură
de bucătărie și instalații de spălătorie, service
de urgență la instalațiile de furnizare a apei,
service de urgență la instalațiile de furnizare
a gazului, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, readaptare
a instalațiilor de ventilație din clădiri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de instalații chimice, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, service la
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, întreținere de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, montare
de instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, servicii de consiliere cu privire la repararea
instalațiilor de țevi, lucrări de instalații sanitare și
instalare de apă și de gaz, servicii de consiliere
cu privire la repararea de instalații de apă,
reparare sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă și
canal, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații de gătit,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
aparate și instalații electrice de gătit.

───────

(210) M 2020 06788
(151) 25/09/2020
(732) ADEPLAST SRL, STR. ADEPLAST

(540)

HYDROSEAL BIT
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.13.25

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, asfalt, smoală, gudron și
bitum, membrană bituminoasă, carton bituminat
pentru acoperișuri, carton bituminat, compoziții
bituminoase, emulsii bituminoase, smoală și
bitum, asfalt, smoală şi bitum.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(540)

OLAC - BECHEANU SCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.01;
07.03.25

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

45. Servicii juridice.
───────

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#13138d), gri (HEX #b3b3b3)

(210) M 2020 06789
(151) 25/09/2020
(732) OLAC, BECHEANU - SCA, 

BLV. CAROL 1 NR. 52, AP. 1, 
SECTOR2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

NR. 164A, COM. BERCENI, 
JUDEŢ  PRAHOVA, 
SAT CORLATESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, rosu, alb
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(210) M 2020 06790
(151) 25/09/2020
(732) PRESTIGIU SPRL, STR. PLOIEȘTI

NR. 21, AP. 11A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PRESTIGIU SPRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 07.05.05

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 06791
(151) 25/09/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Evergent INVESTMENTS

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, audit
financiar, căutarea de sponsorizări, pregătirea
documentaţiei fiscale, întocmirea ştatelor de
plată, facturare, întocmirea extraselor de
cont, analiza costurilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#452C6C), portocaliu (HEX #EF7F1A),
galben (HEX #F7A707), galben (HEX
#FFED00) (591) Culori revendicate: albastru deschis

(Pantone 2173 C), gri inchis (Pantone
7546 C), roz (Pantone 2029 C),
portocaliu (Pantone 143 C)
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afacerile, servicii economice cu privire la
înfiinţarea de societăţi mixte, furnizare de
informaţii economice cu privire la societăţile
mixte, consultanţă comerciala referitoare la
reorganizarea financiară, servicii de consultanţă
referitoare la gestiunea afacerilor, operaţiuni
de afaceri şi organizarea afacerilor, servicii de
consultanţă referitoare la cumpărarea de firme,
asistenţă comercială referitoare la asumarea
de obligaţii comerciale, consiliere pe probleme
de afaceri şi servicii de informaţii, servicii de
cercetare şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă
în recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, recrutare de
personal care să ocupe posturi de funcţionari sau
directori la societăţii nou-înfiinţate, emergente
şi în dezvoltare, consultanţă în organizarea
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă şi gestionare pentru
afaceri cu privire la extindere internaţională.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, curtaj financiar, servicii fiduciare,
analiză financiară, consultaţii în domeniul
financiar, evaluare financiară, informaţii
financiare, management financiar, sponsorizare
financiară, servicii de finanţare, investiţii de
capital, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
fonduri mutuale, servicii în domeniul fondurilor
de pensii facultative, evaluări de proprietăţi
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
curtaj în bursă, servicii de brokeraj, cotaţii
de bursă, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, investiţii în fonduri,
transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06792
(151) 25/09/2020
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA,
STR. PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 29.01.14

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, licitare,
evaluări ale afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermedierea afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, audit
financiar, căutarea de sponsorizări, pregătirea
documentaţiei fiscale, întocmirea ştatelor de
plată, facturare, întocmirea extraselor de
cont, analiza costurilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, asistenţă în
managementul afacerilor, investigaţii privind
afacerile, servicii economice cu privire la

(591) Culori revendicate: gri inchis (Pantone
7546 C), albastru deschis (Pantone
2173 C), roz (Pantone 2029 C),
portocaliu (Pantone 143 C)
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înfiinţarea de societăţi mixte, furnizare de
informaţii economice cu privire la societăţile
mixte, consultanţă comerciala referitoare la
reorganizarea financiară, servicii de consultanţă
referitoare la gestiunea afacerilor, operaţiuni
de afaceri şi organizarea afacerilor, servicii de
consultanţă referitoare la cumpărarea de firme,
asistenţă comercială referitoare la asumarea
de obligaţii comerciale, consiliere pe probleme
de afaceri şi servicii de informaţii, servicii de
cercetare şi dezvoltare a afacerilor, consultanţă
în recrutarea afacerilor, consultanţă în domeniul
de marketing pentru afaceri, consultanţă
pentru planificare comercială, consultanţă în
afaceri, servicii de consultanţă în legătură cu
achiziţiile şi fuziunile corporative, consultanţă
pentru conducerea afacerilor, consultanţă în
planificarea afacerilor, servicii de consultanţă în
legătură cu organizarea corporativă, consultanţă
privind operaţiunile comerciale, recrutare de
personal care să ocupe posturi de funcţionari sau
directori la societăţii nou-înfiinţate, emergente
şi în dezvoltare, consultanţă în organizarea
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă şi gestionare pentru
afaceri cu privire la extindere internaţională.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare, curtaj financiar, servicii fiduciare,
analiză financiară, consultaţii în domeniul
financiar, evaluare financiară, informaţii
financiare, management financiar, sponsorizare
financiară, servicii de finanţare, investiţii de
capital, brokeraj cu garanţii reale imobiliare,
fonduri mutuale, servicii în domeniul fondurilor
de pensii facultative, evaluări de proprietăţi
imobiliare, gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
curtaj în bursă, servicii de brokeraj, cotaţii
de bursă, servicii financiare, evaluare fiscală,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, investiţii în fonduri,
transferul electronic de fonduri.

───────

(210) M 2020 06793
(151) 25/09/2020
(732) ASOCIAŢIA BREASLA

CÂRCIUMARILOR BRAŞOVENI,
STR. POSTĂVARULUI NR. 32,
AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BREASLA CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 24.09.05; 11.01.01; 07.01.03;
07.01.25; 24.01.05; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

clase:
35. Publicitate, asistenţă şi consultanţă în
organizarea managementului afacerilor.
41. Divertisment, activităţi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06795
(151) 25/09/2020
(732) SWAZM SRL, STR. GHEORGHE

DOJA NR. 11, PARTER, MODUL
23, BIROUL EG 04-36, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SWAZM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(540)

CDIMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reprezentări grafice, fotogravuri, figurine din
hârtie, figurine din carton, figurine (statuete) din
papier mâché, figuri din hârtie, desene grafice,
desene (tipărite), decupaje din hârtie, decorațiuni
de perete din hârtie, artă murală din hârtie în 3D,
artă murală din carton în 3d, articole serigrafiate
(tipărituri), acvaforte (gravuri), acuarele, gravuri,
gravuri și reproduceri ale acestora, imagini
(tipărituri), litografii (obiecte de artă), litogravuri,
lucrări de caligrafie, ornamente de hârtie pentru
torturi, picturi, machete arhitecturale, oleografii,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi și
lucrări caligrafice, portrete, reprezentări grafice,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de
picturi, schițe, sculpturi confecționate din hârtie
mestecată, sculpturi ornamentale din papier
mâché, tipărituri (gravuri), tipărituri de arte
grafice, ambalaj de cadouri din hârtie, carton sau
plastic, ambalaj de cadouri din hârtie, ambalaj
de carton, ambalaj din plastic, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, ambalaje din
plastic pentru cadouri, ambalaje pentru cadouri
din hârtie, carton sau plastic, carton de ambalat,
cartoane pentru împachetare, cutii confecționate
din carton ondulat, cutii confecționate din carton,
cutii confecționate din hârtie, cutii de ambalat din
carton, cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor,
cutii de transport realizate din hârtie, cutii din
carton, cutii din hârtie pentru cadouri, cutii pentru
ambalat din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din carton pentru ambalare, etichete din
hârtie pentru cadouri, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, folii cu bule de aer pentru
ambalat, funde decorative pentru împachetat
din hârtie, funde din hârtie, funde din hârtie
pentru ambalat cadouri, materiale de ambalare
(amortizare, umplutură) de hârtie sau carton,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, pungi
cu mânere din hârtie, carton sau plastic pentru
ambalat, pungi de cadou, din hârtie, pentru
vin, pungi de ambalat din hârtie, pungi pentru
ambalare din plastic biodegradabil, pungi pentru

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 
și  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.

(210) M 2020 06796
(151) 25/09/2020
(732) MIND SOFT MEDIA SRL, 

STR. I.C. BRĂTIANU NR 20, 
JUDEȚUL  ALBA, ALBA IULIA, 
ALBA,  ROMANIA
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ambalare din hârtie biodegradabilă, șervețele din
hârtie.
21. Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțăminte, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, cu excepția sticlei pentru construcții,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, boluri pentru decorațiuni
florale, boluri pentru flori, boluri pentru flori
din metale prețioase, capace din plastic pentru
ghivece de flori, capete de stropitori, coșuri
pentru flori, coșuri pentru plante, farfurii și
suporturi pentru ghivece, farfurioare pentru
ghivece de flori, ghivece de ceramică, ghivece
de flori, ghivece de flori din porțelan, ghivece
de flori pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece
de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din
ceramică, ghivece din sticlă, ghivece din sticlă
pentru flori, glastre pentru plante, învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri
de grădină, recipiente pentru compost, de
uz casnic, recipiente pentru flori, recipiente
pentru reamenajarea plantelor, suporturi pentru
flori, suporturi pentru ghivece de flori, terarii
de apartament (pentru animale), terarii de
apartament (pentru plante), terarii de interior
pentru plante, tăvi cu semințe pentru cultivare,
tăvi pentru semințe, vase de porțelan pentru
plante, vase din lut, vase pentru plante din
material plastic, vaze, vaze conice, vaze de flori
din metale prețioase, vaze din lut pentru podea,
vaze din piatră pentru podea, vaze din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, vaze pentru flori,
vaze pentru podea, vaze, nu din metal prețios.
26. Aranjamente de flori artificiale, buchete din
flori artificiale, coroane de flori artificiale, coronițe
artificiale de Crăciun, coronițe artificiale de
Crăciun cu lumini încorporate, corsaje artificiale,
flori artificiale, coroane din flori artificiale, flori
artificiale de hârtie, flori artificiale din materiale
textile, flori artificiale din materiale plastice , flori
artificiale pentru articole de îmbrăcăminte, flori
de mătase, fructe artificiale, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande artificiale
de Crăciun, ghirlande artificiale de Crăciun
cu lumini încorporate, ghirlande și coroane
artificiale, plante artificiale, plante artificiale
pentru exterior, pomi artificiali, cu excepția
pomilor de Crăciun.

───────

(540)

the Meatfather

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.23; 27.05.25; 29.01.12; 11.01.03;
11.01.25

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast-food la pachet, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
restaurante specializate în preparate la grătar.

───────

(210) M 2020 06797
(151) 25/09/2020
(732) MEATFATHER S.R.L., 

STR. ANA IPĂTESCU NR. 6, 
BL. D1, SC. B, ET. 2, AP. 7, 
JUDEȚUL SUCEAVA, 
SUCEAVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06798
(151) 25/09/2020
(732) IRINA CRISTINA BUJOR,

STR. TRESTIANA 5 NR. 62,
BUCUREȘTI, 030472, ROMANIA
RENATA MACOVEANU, ȘOS.
COLENTINA NR. 21, BLOC F24,
AP 79, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021155, ROMANIA
MĂDĂLINA - CRISTINA NEAGU,
BD. 1 DECEMBRIE 1918, BLOC
A2, AP 14, JUDEȚUL BUZĂU,
RÂMNICU SĂRAT, 125300,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Taste the Drama
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului.

───────

(210) M 2020 06799
(151) 25/09/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

(540)

BURSA DE PEȘTE
BUCUREȘTI FISHTODOOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 03.09.01; 03.09.15; 03.09.16;
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09

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

9. Software de calculator descărcabil, sub
formă de aplicaţii pentru aparate electronice şi
telefoane portabile, în special pentru oferte de
prezentare de produse şi de servicii în baze de
date şi pentru plasarea imediată a comenzilor.
29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște.
31. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
vii pentru consum uman.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata de produse alimentare și băuturi, servicii

NR. 168A, BL. A, ET.4, AP. 46, 
JUDEȚUL ILFOV, ORAȘ
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4,AP. 73, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, 030834, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
102C), alb, albastru
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de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de pește,
fructe de mare, crustacee și moluște, toate
pentru consum uman, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
produse alimentare, vânzare prin licitație publică,
desfășurare de vânzări prin licitație, furnizare de
servicii online de licitație, organizare de vânzări
prin licitație, organizarea și coordonarea de
licitații, cotații pentru oferte de licitații, organizare
de licitații virtuale interactive, licitații organizate
prin rețele de telecomunicație, vânzări prin licitații
disponibile pe internet, vânzări prin licitații în
sectorul agricol, oferte pentru licitații online în
numele terților, organizare și coordonare de
licitații pe Internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet.
36. Cotații de bursă, servicii de bursă și
brokeraj, servicii de bursă de mărfuri, servicii
de intermediere la bursă, servicii electronice
pentru bursa de valori, gestionare de valori
cotate la bursă, servicii de informații privind
bursa de valori, furnizare de informații financiare
referitoare la bursa de valori, informații online
despre bursa de valori oferite dintr-o bază de
date electronică sau pe internet.
39. Transport, ambalare şi stocare de produse în
domeniul alimentaţiei publice, livrare de produse
în domeniul alimentației publice (transport).
42. Dezvoltare și găzduire de platforme
informatice pentru furnizarea de produse şi
prestarea de servicii, în baze de date cu acces
electronic, interactiv, pentru plasarea imediată a
comenzilor, în domeniul alimentaţiei publice, de
catering, al transportului de alimente şi băuturi,
construirea și dezvoltarea unei platforme de
Internet pentru comerțul electronic cu produse
alimentare.
43. Servicii de alimentatie publica, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 06803
(151) 25/09/2020
(732) S.C. ART CAFE ARAD S.R.L.,

(540)

ROCA BRUNĂ WINE DINE
MOMENTS EST. 1902

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.01

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

43. Servicii de restaurante și cazare temporară.
───────

(210) M 2020 06804
(151) 25/09/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

(540)

... oriunde există mașini!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Catalizatori, chit, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului.
2. Vopsele pe bază de aluminiu, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
materiale de acoperire (vopsele), vopsele pe
bază de apă, glazuri (vopsele, lacuri), lacuri,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU 
NR.13, JUD. ARAD, ARAD, 
310010,ARAD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
405C, Pantone 4645C)

S.R.L., 
STR. HORTENSIEI NR.49C, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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mastic (rășină naturală), vopsele, pigmenți,
grunduri, preparate de protecție pentru metale,
diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vernisuri.
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, degresanți, alții
decât cei utilizați în procese de fabricare,
preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
preparate de curățare.
6. Cutii din metal comun, închizători metalice
pentru cutii.
7. Agitatoare, mașini și aparate pentru curățare,
electrice, compresoare (mașini), mașini de
vopsit, aparate de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), mașini de umplere,
mașini de șlefuit, mecanisme de ridicat, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
unelte de mână, acționate manual, rindele,
spatule (unelte de mână), instrumente de șlefuit.
9. Filtre pentru măștile respiratorii, măști
de protecție, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, rigle (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare de
greutate, măști de protecție pentru muncitori.
35. Demonstrații cu produse, publicitate,
facturare, marketing cu public țintă.

───────

(210) M 2020 06805
(151) 25/09/2020
(732) S.C. SPRINT CAR DISTRIBUTION

(540)

ANICAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Catalizatori, chit, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului.
2. Vopsele pe bază de aluminiu, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
materiale de acoperire (vopsele), vopsele pe
bază de apă, glazuri (vopsele, lacuri), lacuri,
mastic (rășină naturală), vopsele, pigmenți,
grunduri, preparate de protecție pentru metale,

diluanți pentru vopsele, diluanți pentru lacuri,
vernisuri.
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, degresanți, alții
decât cei utilizați în procese de fabricare,
preparate pentru îndepărtarea vopselii,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
preparate de curățare.
6. Cutii din metal comun, închizători metalice
pentru cutii.
7. Agitatoare, mașini și aparate pentru curățare,
electrice, compresoare (mașini), mașini de
vopsit, aparate de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), mașini de umplere,
mașini de șlefuit, mecanisme de ridicat, furtunuri
pentru aspiratoare, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
unelte de mână, acționate manual, rindele,
spatule (unelte de mână), instrumente de șlefuit.
9. Filtre pentru măștile respiratorii, măști
de protecție, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, rigle (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare de
greutate, măști de protecție pentru muncitori.
35. Demonstrații cu produse, publicitate,
facturare, marketing cu public țintă.

───────

(210) M 2020 06807
(151) 25/09/2020
(732) OWL SOLUTIONS SRL , STR.

FRĂŢIEI NR. 9, JUD. ARAD, ARAD,
310301, ARAD, ROMANIA

(540)

adu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17; 26.01.01;
29.01.12

S.R.L., STR. HORTENSIEI NR.49C,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(540)

Balango
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
şi articole de joacă, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă

───────

(210) M 2020 06809
(151) 25/09/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR.1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Afacerea ta CONTează!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, servicii
culturale şi educaţionale, furnizate de academii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
organizarea şi susţinerea unor evenimente
educaţionale, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone Dark Blue C)

(210) M 2020 06808
(151) 25/09/2020
(732) ADRIAN SIMIONESCU, 

STR. ŞERBAN CANTACUZINO 
NR. 71G,  JUD. ILFOV, 
SAT CIOFLICENI,
COM. SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260)
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(210) M 2020 06810
(151) 25/09/2020
(732) CORPUL EXPERŢILOR

CONTABILI ŞI CONTABILILOR
AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR.1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Romanian Business
Resilience Network

Afacerea ta CONTează!

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

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare şi evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, servicii
culturale şi educaţionale, furnizate de academii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,

organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale, informaţii despre
educaţie, examinări referitoare la educaţie,
organizarea şi susţinerea unor evenimente
educaţionale, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
cărţilor, predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 06811
(151) 25/09/2020
(732) LAURA-TEODORA DINCA,

STR. SERGHEI VASILIEVICI
RAHMANINOV, NR.76, AP.10,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020197,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

ACQUA ALCALINA
PURA VITALITA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 01.15.15;
29.01.14

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

32. Apă (băuturi), apă carbogazoasă, apă
gazoasă (sifon), apă gazoasă (carbonată),
apă minerală, apă minerală carbogazoasă,

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260),
roşu (HEX #ef0c0c), alb (HEX #ffffff)

(591) Culori revendicate: mov, albastru, 
alb,gri
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apă minerală aromatizată, apă carbogazoasă
îmbogăţită cu vitamine, apă îmbuteliată, apă
îmbogăţită nutritiv, apă de izvor, apă îmbogăţită
cu minerale, apă minerală alcalină, apă plată,
apă potabilă distilată, apă potabilă cu vitamine,
apă cu arome, apă potabilă purificată, apă
minerală şi gazoasă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele desemnate în clasa 32, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produsele
desemnate în clasa 32, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate în clasa 32
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata şi/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele desemnate în clasa 32, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele desemnate în clasa 32, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondenţă
în legătură cu produsele desemnate în clasa
32, prezentarea produselor desemnate în clasa
32 prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic.

───────

(210) M 2020 06812
(151) 25/09/2020
(732) GHEORGHE-LUCIAN SULTAN,

STR, REPUBLICII NR. 114-116,
SC.A, ET. 2, AP. 6, JUD. BRAŞOV,
RUPEA, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AQILA ATAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.03.12

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizare şi susţinere de concerte, servicii de
discotecă (divertisment), servicii de disc jockey,
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, furnizare online de muzică,
nedescărcabilă, furnizare online de imagini
video, nedescărcabile, organizare de baluri,
organizare de spectacole, planificarea de
petreceri, prezentarea spectacolelor variate,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
servicii de studiouri de înregistrare, compunerea
de melodii, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.
43. Servicii de unităţi de cazare, servicii de
lounge cu narghilea, servicii de bar, servicii
de pensiuni, servicii de cafenea, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară, servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări, închirierea de cazare
temporară, închirierea corturilor.

───────

(210) M 2020 06814
(151) 25/09/2020
(732) ANDREEA-VIOLETA MARIN,

(540)

PRETUIESTE VIATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, publicitate prin

STRADA TITU MAIORESCU 
NR. 34J, JUD. ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, 
BD.OCTAVIAN GOGA NR.23, 
BLOC  M106, SC. 4, ETAJ 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMÂNIA,
BUCURESTI, ROMANIA
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poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
concepere de material publicitar, crearea de
texte publicitare, crearea de texte publicitare
în scop promoțional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoționale
pentru întreprinderile comerciale, dezvoltare de
concepții de publicitate, dezvoltarea de campanii
promoționale, licitare, postarea de afișe
publicitare, demonstraţii cu produse, asistență
în managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la artişti, servicii de
intermediere comercială, consultanță privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare în
publicitate, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzarilor pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, căutarea de sponsorizări,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
plasare de reclame, plasare de anunțuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scop de marketing, producție de material
publicitar, promovare de produse și servicii
pentru terți, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, marketing, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare,
strângerea de fonduri caritabile, sponsorizare
financiară, organizarea colectelor monetare,
colectare de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
investiții de fonduri în scopuri caritabile.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,

academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, scenarii, altele decât cele publicitare,
scrierea de scenarii de film, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, organizare și coordonare de
activități de divertisment, producție de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentări audio-
vizuale, producție de programe de televiziune în
direct, producție de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de organizare și
coordonare concursuri de frumusețe.

───────

(210) M 2020 06815
(151) 25/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

Limited, 4 TEMPLE PLACE,
GLOBE HOUSE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL, BD.
C.A. ROSETTI NR.17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL SIGNATURE NO.4
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

119

(210) M 2020 06816
(151) 25/09/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

POPASULUI NR.78, AP.3, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Chocopico
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Batoane de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane dulci,
batoane învelite în ciocolată, dulciuri sub
formă de batoane, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane alimentare pe bază de
cereale, batoane de cereale, napolitane învelite
în ciocolată, napolitane.

───────

(210) M 2020 06833
(151) 26/09/2020
(732) STOOL TECHNOLOGIES SRL,

(540)

Hephaesthus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Drone civile, drone cu cameră.
37. Întreținere și reparații de drone.

───────

(210) M 2020 06834
(151) 28/09/2020
(732) KALINA TEXTILE, STRADA

ALEXANDREI 22B, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BSR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.13; 01.15.15;
05.03.13

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL.LIBERTĂŢII NR.22, BL.102, 
SC. 3, ET.6, AP. 55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

STR. COTU MIC NR. 17, 
JUD.TIMIS, LUGOJ, 305500, 
TIMIȘ,  ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU, 
BACĂU,ROMANIA
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calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(540)

THEMA FLOWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.01; 26.01.13

clase:
35. Servicii de comerț cu flori și plante
ornamentale, servicii de comerț on-line cu flori
și plante ornamentale, organizare de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
on-line.

───────

(210) M 2020 06843
(151) 28/09/2020
(732) SC ARGENTINA INTERNATIONAL

SRL, DRUMUL NATIONAL (DN) 7,
PAULIS NR. 674/ B, JUDEŢ ARAD,
PĂULIȘ, 317230, ARAD, ROMANIA

(540)

golden ray

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vin.
43. Servicii hoteliere.

───────

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

(210) M 2020 06836
(151) 28/09/2020
(732) THEMA DECO & ROSES, 

STR.SG. NICOLAE GRINDEANU
NR. 53, BL. E2, SC. A, ET. 4,
AP. 17, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate:  negru (RAL 9005),
auriu (RAL 1023)
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(210) M 2020 06845
(151) 28/09/2020
(732) BIG LUCKY SRL, STR. TIMOTEI

POPOVICIU NR.2/2, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

mă gândesc la ea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

26. Flori artificiale, buchete din flori artificiale,
aranjamente de flori artificiale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi
online computerizate, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul.

───────

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25

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

25. Îmbrăcăminte, jachete, fulare, tricoturi
(îmbrăcăminte), echipament sportiv
(îmbrăcăminte, încălţăminte), articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.
35. Management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, prezentare de produse şi servicii (în
scopuri promoţionale/publicitare), distribuţie de
produse în scopuri publicitare, furnizare de
informaţii de marketing prin site-uri web.
41. Servicii furnizate de cluburi sportive,
management (organizarea) de evenimente
pentru cluburi sportive.
42. Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web), găzduire de site-uri web pentru terți,
găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
închiriere de spații de stocare pentru site-uri
web, găzduire de spații de stocare pentru site-
uri web, închiriere de software pentru dezvoltare
de site-uri web, crearea și întreținerea de
site-uri web pentru telefoane mobile, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, creare, întreținere și găzduire de
site-uri web pentru alte persoane, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-uri

(210) M 2020 06846
(151) 28/09/2020
(732) ȘTEFAN CĂLIMAN, 

STR. DR. IACOB FELIX NR. 97,
BL. 17A,SC. 2, ET. 2, AP. 45, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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web, servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, design
de site-uri web, întreținere de site-uri web,
proiectare de site-uri web, proiectare de pagini
principale și de site-uri web, proiectare și
dezvoltare de pagini principale și site-uri web,
servicii de testare a gradului de încărcare
a site-urilor web, proiectare și actualizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-uri
web, proiectare și dezvoltare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
furnizare de alerte privind accesul copiilor la site-
uri web și conținut online.

───────

(540)

VOGLIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

43. Asigurarea (furnizarea) de hrană și băuturi.
───────

(210) M 2020 06851
(151) 28/09/2020
(732) MARIANA CLAUDIA VILSAN,

STR. CRINULUI NR, 101, SAT
MODELU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
MODELU, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

MV MARIANA VILSAN
Scoala Make-up

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.07; 26.11.08; 26.11.25; 29.01.13

clase:
35. Servicii de comercializare cu amănununtul a
produselor cosmetice, publicitate, administrarea
afacerilor cornerciale, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea şi susținerea de masterclass
(cursuri) în domeniul make-up, servicii de
model pentru artiști, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, fotografie,
instruire practică, pictură pe față, organizarea și
susținerea de seminarii.
44. Servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță privind
machiajul oferite online, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în
față, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
machiaj, servicii de machiaj profesional, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
cosmetic.

───────

(210) M 2020 06847
(151) 28/09/2020
(732) S.C. VOGLIO PIZZA S.R.L., 

STR. CORIOLAN BREDICEANU, 
ET. 1, AP. 2, JUDEŢ TIMIŞ, 
TIMISOARA,  2, TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu

(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06852
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNICASCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06853
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNISMART
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06854
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNITEAM PROTECT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06855
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANA - Asistentul
tau digital UNIQA

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 06856
(151) 28/09/2020
(732) UNIQA ASIGURARI SA, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 25,
PARTER, ET. 2-5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANA - Consultantul
tau personal UNIQA

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 06867
(151) 28/09/2020
(732) IONUT NACHE, STR. NAUM

RÂMNICEANU NR. 19, AP. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011615,
ROMANIA

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

inaq consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

clase:
35. Consultanţă de sisteme de management
în afaceri, consultanţă comercială, consultanţă
asigurarea calităţii, consultanţă ocupaţională
(locuri de muncă).
42. Consultanţă securizare informaţii
(consultanţă în materie de securitate a datelor).

───────

(210) M 2020 06868
(151) 01/10/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,

STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA TIROFIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.10; 24.09.05;
29.01.04

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

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

(591)    Culori revendicate: albastru 
(R36/G86/B166), alb
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(210) M 2020 06872
(151) 28/09/2020
(732) PRO TOOLS CONSULT SRL,

ALEEA DALIEI NR.28, BL.127,
SC.A, AP.19, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Professional tools consult

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.04.18

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a unor
piese, maşini, unelte şi echipamente acţionate
manual sau electric (cu excepţia transportului)
în magazine specializate sau online, servicii de
agenţii de import-export de piese, maşini, unelte
şi echipamente acţionate manual sau electric,
administrarea vânzărilor.

───────

(210) M 2020 06876
(151) 15/10/2020
(732) SC MULTI CONTRAST DESIGN

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

MedClyn

(531) Clasificare Viena:
26.11.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

clase:
19. Plăci compozite antibacteriene cu fibră de
sticlă pentru placare pereți și tavane.
37. Servicii de placare pereți și tavane cu plăci
compozite antibacteriene.

───────

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

SRL, 
STR. PROGRESULUI NR.16, 
JUDEȚUL PRAHOVA, BAICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, 
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 06877
(151) 05/10/2020
(732) IOAN-DANIEL STOICA,

SOS.COLENTINA 62, BL.104,
SC.A, AP.42, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021186, ROMANIA

(540)

Petfin

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

35. Servicii de comenzi online, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
publicitate și marketing online, servicii online
de prelucrare de date, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse

medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare.

───────

(210) M 2020 06879
(151) 28/09/2020
(732) TRANSFER RAPID ELECTRONIC

SRL, BDUL. UNIRII 72, BL. J3C,
ET. 8, MODUL 803, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030836, ROMANIA

(540)

Dragostea de familie are un
nou nume: Transfer Rapid

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(591) Culori revendicate: roz (RGB 249 53
93, RGB 248 53 93), galben (RGB 255
204 0), verde deschis (RGB 204 234
104), verde închis (RGB 153 213 149),
albastru (RGB 164 189 194)
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(210) M 2020 06888
(151) 29/09/2020
(732) TDC-RO TELE DATA

CONNECTORS SRL, STR.
TURNULUI NR 5 , JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500371,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TDC GLASS technology
diversity commitment

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.11

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

19. Sticlă izolatoare, sticlă stratificată, sticlă
securizată folosită în construcții, sticlă laminată
colorată (pentru construcții), sticlă plată laminată
(pentru construcții), sticlă emailată, pentru
construcții, geamuri pentru ferestre.
21. Sticlă imprimată, sticlă antireflex
(neprelucrată sau semiprelucrată).

───────

(210) M 2020 06890
(151) 29/09/2020
(732) HOLROM MANAGEMENT

RENEWABLE SRL, STR.
CAREIULUI, NR. 11, JUDETUL
SATU-MARE, VETIS, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

ThoSay

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 03.02.01

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, insigne din metale preţioase, cutii
din metale preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări
realizate din textile brodate (bijuterii), broşe
(bijuterii), busturi din metale preţioase, lanţuri
(bijuterii), pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, butoni de cămaşă, ace bijuterii
pentru pălării, diamante, cercei, bijuterii din
fildeş, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, medalioane
(bijuterii), perle realizate din ambroid (chihlimbar
presat), perle (bijuterii), ace (bijuterii), inele
(bijuterii), bijuterii pentru pantofi, agrafe de
cravată, ace de cravată, ceasuri, ceasuri de
mână.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, anumite servicii de
proiectare, de exemplu, proiectare industrială,
proiectare de software și sisteme de computer,
design interior, design de ambalaje, design de
arte grafice, design de rochii, design de bijuterii,
servicii de design vestimentar.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#19635A), negru, alb
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(210) M 2020 06892
(151) 29/09/2020
(732) ALBALACT S.A., COMUNA

GALDA DE JOS, DN1,
KM.392+600, JUD. ALBA,
OIEJDEA, ALBA, ROMANIA

(540)

ZUZU I love Kefir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.01

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

29. Lapte și produse lactate.
───────

(210) M 2020 06893
(151) 29/09/2020
(732) MARIUS MATES, STR.

(540)

ANIDELICEU.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06894
(151) 29/09/2020
(732) SC NEW CONCEPT LIVING SRL,

(540)

DaVinci HOMES

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Investiții imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, afaceri imobiliare, agenții imobiliare
(servicii imobiliare), servicii imobiliare,
administrare de investiții, gestiunea investițiilor.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
348C), roșu (Pantone 185C), albastru
(Pantone 2748C)

BUCURESTII NOI NR. 20-28, 
AP18, ETAJ 2, BUCURESTI, 
012361,  ROMANIA

CALEA DUMBRĂVII, 54A, 
JUDEŢSIBIU, SIBIU, 
SIBIU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
2768 C), albastru închis (Reflex Blue
C), albastru deschis (Pantone 2935 C)
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(540)

dGh log & sped

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
39. Servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, servicii de agenţie de transport
(expediere), servicii de agenţie de transport,
transportul de mărfuri, transport.

───────

(210) M 2020 06897
(151) 29/09/2020
(732) PREPINO APP SRL, PIAŢA

(540)

Prepino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, programe de
calculator, descărcabile.
43. Informaţii şi consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 06896
(151) 29/09/2020
(732) DGH LOG & SPED SRL, 

SPLAIUL UNIRII NR. 16, 
ET. 10, CAMERA1, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

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

TIMOTEI CIPARIU NR. 9, AP. 67,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR. VIORELE NR. 51, BL. 37, 
SC. 2,  AP. 63, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  040425, ROMANIA
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(210) M 2020 06898
(151) 29/09/2020
(732) FLORIN LUCA, STR. SALCIEI

NR. 25, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA
ANA-MARY LUCA, STR. SALCIEI
NR. 25, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ROMANIA, O SARBATOARE!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06901
(151) 29/09/2020
(732) MILENIUM SRL, STR. HARGHITA

NR. 9, SC. B, AP. 1, JUDEȚUL
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

OM BUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț și regruparea în avantajul
terţilor a băuturilor alcoolice şi anume vinuri
și băuturi spirtoase, precum și a băuturilor
nealcoolice şi anume vinuri nealcoolice, must
de struguri şi cidru non-alcoolic (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin

intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor menționate
anterior, prezentarea mărfurilor în medii de
comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de comerț prin intermediul magazinelor,
magazinelor on-line, servicii de publicitate,
marketing și promovare, realizarea de reclame,
târguri şi expoziţii cu caracter publicitar şi
comercial, difuzare de anunțuri publicitare,
publicitate online, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele mai sus amintite, servicii
de agenții de import și export.
39. Servicii de îmbuteliere, ambalare, depozitare
şi livrare de vinuri şi băuturi spirtoase.

───────

(540)

TENX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate pentru obținerea unei condiții fizice
adecvate (de uz medical).
28. Articole și echipamente sportive.

───────

(740) Weizmann Ariana & Partners
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE 
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 06902
(151) 29/09/2020
(732) ANDREI - VICTOR STAN, 

STR. DUMBRAVA NOUĂ NR. 26, 
BL. M207, SC. 1, ET.4, AP.14, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06903
(151) 29/09/2020
(732) DINESCU MIRCEA, STR.

(540)

LACRIMI ȘI SFINȚI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
21.01.15

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete (mâncare și băutură),
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente si băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de local public, servicii de organizare
de banchete (mâncare și băutură), servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii de
restaurant și bar, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii de barmani, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice.

───────

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

ALMAR Luxury

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 01.01.05; 06.03.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.13

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.

───────

CONSTANTIN KIRIŢESCU 
NR.15, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

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

(210) M 2020 06906
(151) 29/09/2020
(732) ELENA POCORA, 

ALEEA LILIACULUI NR. 5, 
BL. 5 SUD, SC. C, ET. 3, APT. 47, 
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(540)

ALMAR Luxury

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 01.01.05; 06.03.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.13

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, rezervări pentru
cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 06910
(151) 29/09/2020
(732) INSTITUTUL DE CERCETARE-

(540)

A.S.A.S. I.C.D.E.A.P.A. GALAȚI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.12; 26.01.01;
03.09.01; 03.09.24

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, construcţii nemetalice
transportabile.
31. Produse agricole, de acvacultură brute şi
neprocesate.

───────

(210) M 2020 06908
(151) 29/09/2020
(732) ELENA POCORA, 

ALEEA LILIACULUI NR. 5, 
BL. 5SUD,SC. C, ET. 3, APT. 47, 
JUD.CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

DEZVOLTARE PENTRU
ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT
ȘI ACVACULTURĂ GALAȚI, 
STR.PORTULUI NR. 54, 
JUD. GALAȚI,GALAȚI, 
GALAȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roșu,
galben
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(210) M 2020 06911
(151) 29/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL EVOQUE BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2020 06912
(151) 29/09/2020
(732) British American Tobacco

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NEO BLUE CLICK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 06913
(151) 29/09/2020
(732) Dunhill Tobacco of London

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL EVOQUE SILVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, trabucuri, ţigări de foi, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2020 06924
(151) 30/09/2020
(732) FERARIU ALEXANDRU, STR.

ŞOS. NORDULUI NR.110, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 013973, ROMANIA

(540)

VLADutz
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 24.09.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

Limited, 
4 TEMPLE PLACE,GLOBE 
HOUSE, LONDON, WC2R  2PG, 
GL, MAREA BRITANIE

(Brands) Limited, 
4 TEMPLEPLACE, GLOBE 
HOUSE, LONDON,WC2R 2PG, 
GL, MAREA BRITANIE

Limited, 
4 TEMPLE PLACE,GLOBE 
HOUSE, LONDON, WC2R2PG, 
GL, MAREA BRITANIE
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(210) M 2020 06925
(151) 30/09/2020
(732) CLEVER BUSINESS

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

focusnews
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9.  publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative tipărite,
publicaţii promoţionale tipărite, publicaţii
periodice tipărite, publicaţii de reclame tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic şi de instruire (cu
exceptia aparatelor), reviste cu program tv.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, brosuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
productie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la

radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spatiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunturi publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în retele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spatiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spatiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultanţă privind publicitatea
în presă, închirieri de spatiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate online într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spatiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, analiza
reactiei la publicitate şi cercetare de piată,
punere la dispozitie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a retelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la şite-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice

TRANSILVANIA S.R.L.,STR. 
CETĂŢII, NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,  
400166,  CLUJ,  ROMANIA
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şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o retea de comunicatii online pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, inchirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie online de
publicaţii electronice, emisiuni televizate
(transmisie), difuzare de programe de
televiziune, difuzarea la radio şi televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin retele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de

programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
si alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
continut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date , difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia online unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate online din baze
de date computerizate sau de pe internet,
informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii online, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii,
publicare de materiale şi publicaţii tipărite,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice,
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nedescărcabile, servicii de publicare online,
servicii de publicare de text electronic, publicarea
de materiale multimedia online, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare de
publicaţii online, publicare online de ziare
electronice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte (altele decât cele
publicitare) sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicarea de manuale de lucru
pentru administrarea afacerilor, publicare de
ghiduri pentru învăţământ şi instruire, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele
de televiziune, publicare de materiale tipărite
(cu excepţia celor publicitare) în format
electronic pe internet, furnizare de publicaţii
electronice (care nu se pot descărca), servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare online de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de texte şi imagini,
inclusiv in format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conţine informaţii extrase
din ziare, producţie de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, producţie de
filme pentru televiziune, închiriere de programe
de televiziune, producţie de programe de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune,
pregătire de programe de televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de

programe de televiziune, producţie de programe
animate pentru televiziune si televiziunea prin
cablu, servicii de divertisment radiofonic şi
televizat, furnizare de programe televizate de
ştiri nedescărcabile, producţie de programe de
televiziune prin cablu, servicii de producţie de
programe de televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, programe de televiziune prin
cablu (programare), producţii de film, televiziune
şi radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
şi de televiziune, închirierea de posturi de
radio şi televiziune, producţie de programe
radiofonice şi de televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
planificarea programelor de radio şi de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu, creare
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, furnizare simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, nedescărcabile, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
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simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42.  servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie, sisteme de
televiziune prin cablu şi fibră optică, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire de
spaţiu de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse şi servicii, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia
informaţiei), proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
şi servicii, proiectare de pagini web, inclusiv
proiectare de pagini web pentru utilizare pe
internet, proiectare şi furnizare de pagini
principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii on-
line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare
şi dezvoltare de pagini web pe internet,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terţi, design, desene şi
texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini

principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
personalizare, implementare şi exploatare de
site-uri web pentru terţi şi găzduire, gestionarea
de site-uri web în general şi pentru terţi, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
asistenţă tehnică şi creare de staţii web,
găzduire de site-uri web ale terţilor pe un
server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii online, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi
site-urilor web, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea şi întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii şi informaţii computerizate, creare,
programare, proiectare întreţinere şi actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare şi întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini şi alte date electronice, proiectare
şi dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, dezvoltare, actualizare şi
întreţinere de software şi sisteme de baze de
date

───────
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(210) M 2020 06926
(151) 30/09/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.,
STR.CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

focusnewsromania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9.  publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative tipărite,
publicaţii promoţionale tipărite, publicaţii
periodice tipărite, publicaţii de reclame tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic şi de instruire (cu
exceptia aparatelor), reviste cu program tv.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, brosuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la

radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audienţă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunturi publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în retele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultanţă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate online într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piată,
punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, 
JUD.MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540543,  MUREȘ, ROMANIA
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şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii online pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie online de
publicaţii electronice, emisiuni televizate
(transmisie), difuzare de programe de
televiziune, difuzarea la radio şi televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de

programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date , difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia online unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate online din baze
de date computerizate sau de pe internet,
informaţii în domeniul ştirilor, furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii online, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, editare de publicaţii,
publicare de materiale şi publicaţii tipărite,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor, a
jurnalelor, furnizare de publicaţii electronice,
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nedescărcabile, servicii de publicare online,
servicii de publicare de text electronic, publicarea
de materiale multimedia online, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare de
publicaţii online, publicare online de ziare
electronice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), publicare pe internet a unui ziar
pentru clienţi, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, publicare de texte
(altele decât cele publicitare) sub formă
de mijloace electronice, publicare de reviste
în format electronic pe internet, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite (altele decât cele publicitare)
în format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare online de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de texte şi imagini,
inclusiv in format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conţine informaţii extrase
din ziare, producţie de televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, producţie de
filme pentru televiziune, închiriere de programe
de televiziune, producţie de programe de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune,
pregătire de programe de televiziune,
divertisment de radio şi televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de

programe de televiziune, producţie de programe
animate pentru televiziune si televiziunea prin
cablu, servicii de divertisment radiofonic şi
televizat, furnizare de programe televizate de
ştiri nedescărcabile, producţie de programe de
televiziune prin cablu, servicii de producţie de
programe de televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de ştiri televizate, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, programe de televiziune prin
cablu (programare), producţii de film, televiziune
şi radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice
şi de televiziune, închirierea de posturi de
radio şi televiziune, producţie de programe
radiofonice şi de televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producţie de programe de divertisment pentru
televiziune, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
planificarea programelor de radio şi de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, producţie de
programe pentru televiziunea prin cablu, creare
de formate pentru programe de televiziune,
servicii de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, furnizare simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, nedescărcabile, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
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simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42.  servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie, sisteme de
televiziune prin cablu şi fibră optică, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire de
spaţiu de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse şi servicii, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
şi servicii, proiectare de pagini web, inclusiv
proiectare de pagini web pentru utilizare pe
internet, proiectare şi furnizare de pagini
principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii on-
line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare
şi dezvoltare de pagini web pe internet,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terţi, design, desene şi
texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini

principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
personalizare, implementare şi exploatare de
site-uri web pentru terţi şi găzduire, gestionarea
de site-uri web în general şi pentru terţi, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
asistenţă tehnică şi creare de staţii web,
găzduire de site-uri web ale terţilor pe un
server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii online, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi
site-urilor web, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea şi întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii şi informaţii computerizate, creare,
programare, proiectare întreţinere şi actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare şi întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini şi alte date electronice, proiectare
şi dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, dezvoltare, actualizare şi
întreţinere de software şi sisteme de baze de
date

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

142

(210) M 2020 06928
(151) 06/10/2020
(732) MARE SAILING SRL, STR.

VRANCEA NR.13, COMUNA
BURILA MARE, JUD. MEHEDINŢI,
SAT VRANCEA, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

MARE SAILING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.04

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor în magazine
specializate şi online a ambarcaţiunilor navale şi
a pieselor de schimb pentru acestea (cu excepţia
transportului).
37. Servicii de întreţinere, service şi reparare
ambarcaţiuni.

───────

(210) M 2020 06929
(151) 30/09/2020
(732) IONEL TABLA, STR.

PREPELICARULUI NR.25,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WTC BUSINESS CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 29.01.12

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144, 
BL.ST2,SC. B, AP. 46, 
JUD. CONSTANŢA,CONSTANTA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(591) Culori revendicate: bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06931
(151) 30/09/2020
(732) CALIN ALEXANDRU NEDELCU,

INTR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 6, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELIMINEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, suplimente dietetice
de uz uman, suplimente pentru eliminarea
fluidelor din organism, suplimente nutritive,
suplimente dietetice, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare medicinale.
30. Cafea, ceai, cacao, cafea artificială,
arome de cafea, arome alimentare destinate
îmbunătățirii gustului alimentelor, făină şi
preparate din cereale, zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, maltoză.

───────

(210) M 2020 06932
(151) 30/09/2020
(732) NORINA-ALINTA GĂVAN, STR.

TRIFOIULUI NR. 23B, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

N NORINA GAVAN Spirit
\ Atitudine \ Implicare

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ținerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul interimar
al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, închiriere de echipament
de birou în spaţii pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
pregătirea documentaţiei fiscale.

───────

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06933
(151) 30/09/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Brillo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât

unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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 conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru

AND EXPORT TRADECO., LTD, 
FI. 5, NO. 6, YOUDIANSOUTH 
ROAD, TING TENVILLAGE, 
TINGTIAN STREET, RUIAN, 
CHINA
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și
alte produse pentru acoperirea pardoselilor
existente, tapete murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și

semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(540)

LUCICOSM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 06935
(151) 30/09/2020
(732) LUCICOSM S.R.L., 

STR. STATIUNII NR. 2, 
BLOC C6, SC. A, AP. 1, 
JUDEȚUL SUCEAVA,  
SUCEAVA, ROMANIA
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de recrutare și plasare a forței de muncă,
consultanță privind plasarea forței de muncă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare persoane
și animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, saloane de coafură,
saloane de frumusețe, saloane de bronzare,
saloane de tatuaj, saloane de îngrijire a pielii.

───────

(210) M 2020 06936
(151) 30/09/2020
(732) RĂZVAN-COSMIN STRATON,

STR. STAȚIUNII NR. 2, BL. C6,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

DENDIȘ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2020 06937
(151) 30/09/2020
(732) SC VITA LINE SPORT SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 89, R18/B/66, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410203, BIHOR,
ROMANIA

(540)

benefit NUTRITION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

5.  Suplimente alimentare de uz medical pentru
oameni și animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28.  Articole de gimnastică și sport.

───────

(210) M 2020 06938
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION ,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010094,
ROMANIA

(540)

C4B
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire), informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

147

educaţionale, organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, prezentarea de
reprezentaţii live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06939
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION ,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010094,
ROMANIA

(540)

creativity4better
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea
seminariilor, organizarea şi susţinerea
seminariilor (instruire), informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaţionale, organizarea
expoziţiilor pentru scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, prezentarea de
reprezentaţii live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenţii de bilete
(divertisment).

───────

(210) M 2020 06940
(151) 30/09/2020
(732) ASOCIAȚIA INTERNATIONAL

ADVERTISING ASSOCIATION,
CALEA VICTORIEI NR. 126, ET. 3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010094,
ROMANIA

(540)

creativityforbetter
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, organizarea și
susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, organizarea și
susținerea seminarilor, organizarea și susținerea
seminarilor (instruire), informații referitoare la
educație, servicii educaționale, organizarea
expozițiilor pentru scopuri culturale sau
educaționale, organizarea expozițiilor în scop
cultural sau educațional, prezentarea de
reprezentații live, producerea spectacolelor,
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât
textele publicitare, servicii de agenții de bilete
(divertisment).

───────
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(210) M 2020 06941
(151) 30/09/2020
(732) FLORIN VICTORAȘ DULGHERU,

STRADA IULIU MANIU NR.184A,
BL.G2, AP.28, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

dedicatia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.12; 26.03.01

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, agate, ceasuri cu alarmă, aliaje
din metale preţioase, amulete (bijuterii),
ancore (ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului
(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), 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 cloisonné,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă)/ceasuri de referinţă, suvenire din

cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, ceasuri de
mână.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori, acordeoane, cimpoaie, balalaici
(instrumente muzicale cu corzi), fluiere din
bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, colofoniu
pentru instrumentele muzicale cu corzi/
sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe / feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electronice, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpă evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane, claviaturi
pentru instrumentele muzicale, clape pentru
instrumentele muzicale, lire, mandoline, claviete,
muştiucuri pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, cutii muzicale, surdine pentru
instrumentele muzicale/amortizoare (de sunet)
pentru instrumentele muzicale, oboaie, ocarine,
orgi, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie perforată (pentru
instrumentele muzicale mecanice), claviaturi
de pian, corzi de pian, clape de pian,
piane, pipa (chitări chinezeşti), plectre/pene
pentru instrumentele cu corzi, ancii, tobe
robotice, valize pentru instrumente muzicale,
corzi pentru instrumente muzicale, saxofoane,
sheng (instrumente de suflat chinezeşti),
stative pentru instrumentele muzicale, baghete
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
instrumente muzicale cu corzi, corzi pentru
instrumentele muzicale, suona (trompete
chinezeşti), tamburine, tam-tamuri, triunghiuri
(instrumente muzicale), tromboane, trompete,
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
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de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, viole, viori, tuburi sonore
pentru orgi, xilofoane, ţitere.
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,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu , bancnote, bannere din hârtie, bavete din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe/planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri, cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane
de cărbune, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive

de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleţi, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate din
amidon, materiale din hârtie sau carton pentru
ambalare (amortizare, umplutură), materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoala, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

150

suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc, pânză
de calc.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane

(fulare), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie,
şaluri cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus
la gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

151

pentru manşetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (Am.), turbane, chiloţi.
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, 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), 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 şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, 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 de joacă,
plase pentru sporturi, folii de protecţie adaptate
pentru ecrane pentru jocurile portabile, pompe
special adaptate pentru utilizare cu mingile/
bilele de joacă, 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), momeli cu miros pentru vânătoare sau
pescuit, 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), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, 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, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, 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 protecție 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, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
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consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere

de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de cv-uri
pentru terţi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, subscrierea
asigurărilor de accidente, servicii ale
birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,

transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de
broker imobiliar, evaluări imobiliare management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin telegrame, comunicaţii
prin telefon, comunicaţii prin telefoanele
celulare, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
închirierea de telefoane inteligente, închirierea
aparatelor fax, furnizarea de informaţii in
domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
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telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, cărăuşie, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor/
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor, carting, umplerea bancomatelor
cu numerar, servicii de şoferie, colectarea
de bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin comandă

poştală, distribuirea de energie, închirierea
clopotelor de scufundare, închirierea costumelor
de scufundare, furnizarea de direcţii de
deplasare în scopuri de călătorie, închirierea
de vitrine de vin electrice, distribuirea de
energie electrică, însoţirea turiştilor, transportul
cu feribotul, livrarea de flori, francarea
corespondenţei, închirierea congelatoarelor,
transportul de mărfuri (transportul maritim de
bunuri), servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, servicii de agenţie de transport,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheţii,
lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
alimbare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/ înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, furnizarea de informaţii despre
trafic, informaţii despre transport, împachetarea
bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

155

sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de

evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
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proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta

defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 06942
(151) 05/10/2020
(732) MITZUU MEDIA, STR. AVRIG,

NR. 24, BL. P19, SC. A, ET. 1,
AP. 6, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TRYHARD CLOTHING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști de protecție pentru gură de uz
medical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști
chirurgicale, măşti sanitare de uz medical, măști
respiratorii chirurgicale, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical, măști
utilizate de personalul medical.
25. Bandane, baticuri, bentițe de protecție
pentru urechi, bermude, blugi, bluze, bluze
cu glugă, bluze de corp, bluze de trening,
bluze sport cu mâneci scurte, bluze sport,
bluze și șorturi pentru sport, boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), bustiere sport, cămăși,
căciuli tip cagulă, cardigane, centuri din piele
sintetică (îmbrăcăminte), chiloți, ciorapi, colanți,
confecții (îmbrăcăminte), costume, costume de
baie pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), halate, helănci, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), măști pentru ochi (de
somn), paltoane, pantaloni cargo, pantaloni de
corp, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
scurți, papioane, pijamale, pulovere, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler pe gât, short
bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),

treninguri (pentru sport), tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
bentițe pentru cap, berete, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), şepci cu cozoroc, turbane, șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: bandane, baticuri, bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, blugi,
bluze, bluze cu glugă, bluze de corp, bluze
de trening, bluze sport cu mâneci scurte,
bluze sport, bluze și șorturi pentru sport,
boxeri pentru băieți (lenjerie intimă), bustiere
sport, cămăși, căciuli tip cagulă, cardigane,
centuri din piele sintetică, chiloți, ciorapi, colanți,
confecții (îmbrăcăminte), costume, costume de
baie pentru bărbați, costume de baie pentru
femei, fulare (îmbrăcăminte), eșarfe, geci, glugi
(îmbrăcăminte), haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru bărbați, haine de
stradă pentru copii, haine de stradă pentru
femei, haine din denim (jachete, pardesie),
halate, helănci, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, jachete, îmbrăcăminte pentru
fete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), măști pentru ochi (de
somn), paltoane, pantaloni cargo, pantaloni de
corp, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
scurți, papioane, pijamale, pulovere, pulovere
cu glugă, pulovere cu guler pe gât, short
bărbătesc de baie, slipuri de baie, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șosete,
șosete antiderapante, șosete antiperspirante,
șosete pentru bărbați, șosete pentru sport,
șosete și ciorapi, topuri (articole vestimentare),
treninguri (pentru sport), tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
bentițe pentru cap, berete, băști, căciuli cu
ciucuri, căciuli cu nod, fesuri, șepci (articole de
îmbrăcăminte), șepci cu cozoroc, turbane, șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport, măști de
protecție pentru gură de uz medical, măști de
protecție respiratorie de uz medical, măști faciale
de protecție pentru uz medical, măști nazale (de
protecție) pentru uz medical, măști sanitare de
uz medical, măști chirurgicale, măşti sanitare de
uz medical, măști respiratorii chirurgicale, măști
sanitare de uz medical pentru izolarea prafului,
măști sanitare pentru prevenirea prafului, de uz
medical, măști utilizate de personalul medical,
haine de stradă pentru fete.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

158

(210) M 2020 06945
(151) 08/10/2020
(732) IMPANSAN, BULEVARDUL

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

(540)

MOBARTIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor
(piese de mobilier), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), banchete cu
rafturi, bancuri (mese) de lucru industriale,
bancuri de lucru (mobilier), bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi

(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dozatoare fixe
de prosoape, care nu sunt metalice, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,

DOROBANȚILOR, NR. 47,
BL. B14, SC. 4, ET. 3, AP. 56, 
CAMERA1, JUDETUL BRAILA, 
BRAILA ,BRĂILA, ROMANIA
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elemente de mobilier, elemente de separare
individuale (mobilă), etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fișiere (cartoteci) sub
formă de mobilier, fotolii de tip beanbag,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), mânere de sertare (nemetalice), mânere
nemetalice pentru mobilier, mânere rotunde
pentru sertare (nemetalice), măsuțe, măsuțe
auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă,
măsuțe pentru computere, măsuțe pentru mașini
de scris, măsuțe portabile de pus în poală,
mese (mobilier), mese de conferință, mese
de expunere, mese de lucru, mese de lucru
pentru proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari,
mese de proiectare, mese de scris pentru
birouri, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese laterale, mese pentru birouri,
mese pentru case de marcat, mese pentru
computer, mese pentru săli de mese, mese
pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), mobilier pentru zonă de relaxare,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru vestiare,
mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier realizat
din șipci, mobilier transformabil, mobilier școlar,
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier (ornamente), noptiere, obloane
de interior, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,

panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), panouri
separatoare (mobilier), panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de mobilier,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile
(mobilier), partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de depozitare pentru obiecte de
artă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
înclinate, rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi pentru alimente,
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
comercializare la set, rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi pentru
vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
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de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare pentru
sertare, separatoare rafturi (nemetalice), sertare
(piese de mobilier), sertare de bani nemetalice,
sertare pentru stocarea cartelelor și a cardurilor
(mobilier), seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, stații
de lucru pentru calculator (mobilier), stații
de lucru (mobilier), suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, suporturi
pentru chei (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilier), suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru mașini de calcul, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru (mobilier), suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite (mobilier), unități
de mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru

mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
personale compacte, oglinzi de baie, oglinzi de
perete, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de mână, oglinzi
de buzunar, dulapuri cu oglinzi, ornamente
(rame) pentru oglinzi, sticlă argintată (oglinzi),
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi pentru dulapuri
cu încuietoare, oglinzi îmbunătățite cu becuri
electrice, oglinzi care se înclină, plăci de sticlă
pentru oglinzi, oglinzi pentru machiat, pentru
casă, oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile), agățătoare
de oglinzi, nu din metal, mese de toaletă cu
oglinzi formate din trei părți.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cadre de paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cadre pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paturi ajustabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi
care includ și divane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi de tip beanbag,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi divan, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi pliante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi
portabile pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi supraetajate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rame pentru baldachine de paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu somiere
pentru paturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri pentru paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
confecționate din lemn flexibil pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tăblii de pat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru organizarea hainelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu banchete cu rafturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bancuri (mese) de lucru
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bancuri de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bare pentru rafturi
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baze pentru mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
înalte pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
etajere pentru biblioteci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu polițe pentru biblioteci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu birouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri cu rulou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri cu înălțime
reglabilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bănci (mobile), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri mobile
pentru scris, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri modulare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri și mese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bufeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu butuci
(mese pentru măcelari), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre cu rafturi,
nu din metal (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cadre
pentru divane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canale pentru rafturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
(care sunt extensibile), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu canapele de două
locuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capre de lemn (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cartoteci
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu casete pentru chei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărucioare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu comode, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu comode (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu console (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu console (mobilier)
pentru montarea unităților pentru echipamente
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu console nemetalice pentru polițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corniere (nemetalice) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corpuri de birou independente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cotiere
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coveți nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coșuri
de dormit portabile pentru nou-născuți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
pentru jucării (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de fixare
nemetalice pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de fixare
nemetalice pentru rafturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
îmbucarea pieselor de mobilier (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu divane cu spații de depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu divane din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri ca mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri cu bază, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri cu vitrină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri cu încuietoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri de farmacie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri de haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri de siguranță,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri izolate fonic (mobilier), servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
încastrate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulăpioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulăpioare suspendate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri pentru chiuvete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru coșurile
de gunoi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri pentru depozitarea
articolelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri pentru discuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri pentru dormitor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri pentru pantofi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri pentru papetărie (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
pentru separarea camerei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru
stocarea materialelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri pentru unelte din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
pentru vase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri pentru veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ecrane
(mobilier) pentru folosire ca despărțitoare de
încăperi în birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ecrane de prezentare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente de legătură
nemetalice pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu elemente de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente de separare individuale
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etajere de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etajere pentru
chiuvete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etajere pentru încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu extensii
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse adaptate pentru ramele
de la pătuțuri de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse ajustate, din stofă,
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de protecție pentru mobilier

(ajustate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse textile
(adaptate) pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lăzi de depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hârtie
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lăzi de unelte (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lăzi pentru
scule nemetalice, goale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese consolă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
cu banchete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese cu piedestal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
cu suport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mânere de sertare
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mânere nemetalice pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măsuțe auxiliare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măsuțe de ceai,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măsuțe pentru
computere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măsuțe pentru mașini de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe portabile de pus în poală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de conferință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de expunere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese de
lucru pentru proiectanți, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu mese de lucru pentru
tâmplari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mese de proiectare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de scris pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mese de toaletă (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mese laterale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mese pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese pentru case
de marcat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese pentru computer, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
pentru săli de mese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese pliante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile
care se pot transforma în pat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier adaptat pentru persoanele
cu dificultăți motorii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier casnic confecționat din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
combinat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier cu rafturi pentru perete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de baie
modular, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă cu pat încorporat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă
curbată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilă de toaletă incluzând lavoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de interior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier din înlocuitori ai lemnului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
integrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier în miniatură confecționat
din fibră de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier în miniatură
confecționat din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier încastrat,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier încastrat pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
încastrat pentru dormitor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
arhivare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier pentru cameră de zi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru cantine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru casă, birou și
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier pentru computer, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru dormitor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru expunerea produselor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
magazine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier pentru zonă de relaxare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier pentru șezut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
vestiare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier rabatabil pentru șezut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier realizat din șipci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier transformabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier școlar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module nemetalice demontabile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu module pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
muluri pentru mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu noptiere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obloane
de interior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri de lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri decorative
din lemn (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri despărțitoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri despărțitoare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri despărțitoare pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri pentru partea din spate
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(piese de mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri separatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri sub formă de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri sub
formă de piese de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paravane (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paravane (mobilier) pentru birouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paravane
despărțitoare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paravane separatoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paravane simple (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu partiții de
birou mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu partiții mobile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu picioare
(nemetalice) pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu picioare de masă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu picioare de scaun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu picioare de sprijin
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu picioare pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piciorușe
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu piedestaluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piedestaluri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piese de asamblare pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu piese de mobilier nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pioneze
nemetalice pentru tapițerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăci frontale
de dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăci frontale pentru sertare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu polițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pupitre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi
(mobilier) din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi de depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi de depozitare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi de
depozitare mobile (mobilier), servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu rafturi de depozitare
nemetalice (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi de depozitare
pentru echipamente de fitness, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi de
depozitare pentru haltere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi de magazin,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi de depozitare pentru obiecte de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi de perete nemetalice
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi de prezentare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi de stocare nemetalice
transportabile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi din lemn
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi înclinate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi modulare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi pentru alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi pentru birou
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi pentru comercializare
la set, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi pentru consignație (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi pentru depozitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi
pentru vinuri (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi pliante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi
sub formă de cutii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi prefabricate
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saloane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune adaptate pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scaune ca mobilier
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu scaune cu ax, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune cu bază,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune cu roți pivotante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune cu spătar
rabatabil, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de baie pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune de baie portabile pentru bebeluși,
destinate utilizării în cada de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de conferință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
de copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune de lucru
pentru persoane cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de susținere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
ergonomice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune înalte (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
scaune pentru banchet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scaune pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune pentru
desenatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
scaune pliante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scrinuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scrinuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare pentru
sertare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu separatoare rafturi (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sertare (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sertare de bani
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sertare pentru stocarea cartelelor și
a cardurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu stații
de lucru pentru calculator (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stații de
lucru (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suport pentru imprimantă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi

audio (mobilier) pentru utilizare cu echipamente
audio, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi cu mai multe poziții
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi cu rotile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de mobilier nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de raft nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șifoniere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
(mobilier) pentru televizoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru chei (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi pentru difuzoare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru mașini de calcul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
prosoape (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru scaun
reglabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru telefon
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi rotative (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suprafețe de lucru, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suprafețe de lucru
(piese de mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suprafețe de lucru
portabile (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suprafețe de lucru
sub formă de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suprafețe de
scris portabile (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablouri de agățat chei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
taburete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu taburete mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete
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cu ax, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu taburete pentru picioare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete
pentru picioare, montate în perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tejghele de lucru (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tetiere
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tăblii masă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țarcuri pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
unități de colț (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități de depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități de depozitare cu suport
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități de garderobă care pot
fi stivuite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unități
de mobilier amplasate sub chiuvetă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unități de
mobilier pentru bucătării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități de prezentare
asamblate (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități pentru cocktailuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități pentru perete (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uși din materiale nemetalice pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uși glisante nemetalice pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși
glisante pentru mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși glisante pentru
șifonier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși pentru garderobă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cadre de paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cadre pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu paturi ajustabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu paturi
care includ și divane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paturi de

tip beanbag, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paturi din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu paturi divan, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paturi pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu paturi pliante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu paturi
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paturi portabile pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paturi supraetajate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rame pentru baldachine de paturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu somiere pentru paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu structuri pentru paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
confecționate din lemn flexibil pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tăblii de pat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu accesorii pentru dulapuri (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole pentru organizarea
hainelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu banchete
cu rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bancuri (mese)
de lucru industriale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bancuri
de lucru, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bare
pentru rafturi (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baze
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune înalte pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu etajere pentru biblioteci,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu polițe pentru biblioteci, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu birouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu birouri cu rulou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
birouri cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu bănci
(mobile), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu birouri mobile pentru
scris, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu birouri modulare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu birouri portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu birouri și mese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bufeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu butuci (mese pentru măcelari),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cadre din lemn (mobilier)
pentru aparate electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cadre
pentru divane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu canale pentru rafturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu canapele (care sunt extensibile),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu canapele de două locuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu canapele de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu capre de lemn (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cartoteci (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu casete pentru chei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cărucioare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu comode, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu comode (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu console
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu console (mobilier)
pentru montarea unităților pentru echipamente
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu console nemetalice
pentru polițe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corniere (nemetalice)
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri cu sertare
pentru depozitare (mobilier), servicii de vânzare

cu amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri
de birou independente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de dulapuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cotiere pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu coveți nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii de depozitare pentru perne (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii pentru jucării
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dispozitive de
fixare nemetalice pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu divane
cu spații de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu divane
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dulapuri ca mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dulapuri cu bază, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
cu vitrină, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri cu încuietoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri de farmacie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dulapuri de haine, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
de siguranță, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
izolate fonic (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
încastrate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulăpioare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dulăpioare suspendate, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru chiuvete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dulapuri pentru coșurile de gunoi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri pentru depozitarea
articolelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru discuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru dormitor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dulapuri pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru papetărie (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru separarea camerei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru stocarea materialelor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dulapuri pentru unelte
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru vase,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dulapuri pentru veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ecrane (mobilier) pentru folosire ca despărțitoare
de încăperi în birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ecrane
de prezentare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu elemente
de expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu elemente de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu elemente de separare individuale
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu etajere de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu etajere pentru chiuvete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
etajere pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu extensii
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu fișiere (cartoteci)
sub formă de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fotolii de tip
beanbag, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu fotolii rabatabile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fotolii rabatabile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
ajustate, din stofă, pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse textile (adaptate) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lăzi de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lăzi de
lemn cu sertare acoperite cu hârtie decorativă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lăzi de unelte (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lăzi pentru scule nemetalice, goale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese
consolă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese cu banchete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese cu piedestal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese cu
suport, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mânere
de sertare (nemetalice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mânere
nemetalice pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu măsuțe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu măsuțe auxiliare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu măsuțe de ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu măsuțe
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu măsuțe pentru computere,
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servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu măsuțe pentru mașini de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu măsuțe portabile de pus în
poală, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de conferință, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese de
expunere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de lucru pentru proiectanți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de lucru pentru tâmplari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de proiectare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese
de scris pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de toaletă (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mese laterale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mese
pentru birouri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mese pentru case de
marcat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese pentru computer,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mese pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mese pliante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobile
care se pot transforma în pat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobile de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier baie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
casnic confecționat din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
combinat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier cu rafturi
pentru perete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier de baie modular, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilă cu

pat încorporat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilă curbată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilă de toaletă incluzând lavoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier de interior, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier de
uz industrial, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier din înlocuitori ai lemnului,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier integrat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier în miniatură
confecționat din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
încastrat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier încastrat pentru
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier încastrat pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru arhivare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier pentru cameră de zi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
mobilier pentru casă, birou și grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier pentru computer, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru expunerea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru magazine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier pentru zonă
de relaxare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier pentru șezut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru vestiare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier rabatabil pentru șezut, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier realizat din șipci, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
transformabil, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier școlar, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu module nemetalice demontabile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu module pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu muluri pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu noptiere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu obloane de interior,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri de lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri decorative din lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri despărțitoare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri despărțitoare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu panouri despărțitoare
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu panouri
separatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri sub formă
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri sub formă
de piese de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paravane
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paravane (mobilier) pentru
birouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paravane despărțitoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paravane separatoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paravane simple
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu partiții de birou mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu partiții mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
picioare (nemetalice) pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu picioare de masă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu picioare
de scaun, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu picioare de sprijin
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu picioare pentru mobilă,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu piciorușe pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piedestaluri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piedestaluri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu piese de asamblare pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piese de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu piese de mobilier nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pioneze nemetalice
pentru tapițerie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plăci frontale de
dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu plăci frontale pentru
sertare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu polițe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu protecții
din fetru pentru picioare de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu protecții pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pupitre,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi (mobilier) din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
de depozitare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
de depozitare mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi de depozitare pentru
echipamente de fitness, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rafturi de depozitare pentru haltere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de magazin, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi de perete
nemetalice (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi de
prezentare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
de stocare nemetalice transportabile (mobilier),
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servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi din lemn (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rafturi înclinate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi modulare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi nemetalice
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rafturi pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi pentru birou (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pentru comercializare la set,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pentru consignație (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pentru depozitare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi pentru vinuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pliante, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi sub
formă de cutii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi prefabricate
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu saloane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune adaptate pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune adaptate pentru a fi
folosite de persoanele cu dificultăți de mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu scaune ca mobilier de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune cu ax, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
cu bază, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune cu roți pivotante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune cu spătar rabatabil, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune de baie pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune de baie portabile pentru bebeluși,
destinate utilizării în cada de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune de birou, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
de conferință, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune de copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
de lucru pentru persoane cu handicap fizic și
cu mobilitate redusă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
de susținere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune ergonomice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune înalte (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune pentru banchet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
pentru baruri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pentru
desenatori, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pentru săli
de mese, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pliante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu scrinuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scrinuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu separatoare pentru rafturi
(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu separatoare pentru sertare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu separatoare rafturi (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
sertare (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu sertare
de bani nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu sertare
pentru stocarea cartelelor și a cardurilor, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu seturi de mobilier cu trei piese pentru
salon, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu stații de lucru pentru calculator
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu stații de lucru (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu suport pentru imprimantă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi audio (mobilier) pentru utilizare
cu echipamente audio, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
cu mai multe poziții (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
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cu suporturi cu rotile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de mobilier nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de raft nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șifoniere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi (mobilier)
pentru televizoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
de umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi destinate
utilizării pentru susținerea meselor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi nemetalice
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi nemetalice
pentru rafturi (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi nemetalice pentru unelte, montate
pe perete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi pentru chei
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi pentru
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru difuzoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru mașini
de calcul, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru prosoape
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru scaun
reglabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi, nu din
metal, pentru susținerea meselor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru telefon (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi rotative (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suprafețe de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suprafețe de lucru (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suprafețe de lucru portabile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suprafețe de lucru sub formă de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suprafețe de scris portabile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tablouri de agățat chei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu taburete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în

legătură cu taburete mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu taburete cu ax, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu taburete
pentru picioare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu taburete pentru
picioare, montate în perete, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tejghele de lucru
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tetiere (mobilă),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tăblii masă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu țarcuri pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități de
colț (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unități de depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unități de depozitare
cu suport (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități
de garderobă care pot fi stivuite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unități de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități
de mobilier amplasate sub chiuvetă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unități de mobilier pentru bucătării, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unități de prezentare asamblate (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu unități pentru cocktailuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu unități pentru perete (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu uși glisante nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu uși glisante pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu uși glisante pentru
șifonier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu uși pentru garderobă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uși pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uși prefabricate din lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uși rabatabile (nemetalice) piese
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu cadre de paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cadre pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paturi ajustabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paturi care includ
și divane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paturi de tip beanbag,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu paturi din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu paturi
divan, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu paturi pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paturi pliante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paturi portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paturi portabile pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paturi supraetajate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
baldachine de paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu somiere pentru
paturi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu structuri pentru paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăblii de pat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru organizarea
hainelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu banchete
cu rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bancuri (mese) de lucru
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bancuri de lucru, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bare pentru rafturi (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu baze
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune înalte pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi decorative din lemn

pentru canturi utilizate pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etajere pentru biblioteci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu polițe pentru
biblioteci, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu birouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu birouri cu
rulou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu birouri cu înălțime reglabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bănci (mobile), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu birouri
mobile pentru scris, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu birouri modulare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu birouri portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu birouri și mese, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bufeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu butuci (mese pentru măcelari), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cadre din lemn (mobilier) pentru aparate
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cadre pentru divane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu canale pentru rafturi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
canapele (care sunt extensibile), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
canapele de două locuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu canapele
de perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu canapele extensibile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu capre de lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cartoteci (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu casete pentru
chei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărucioare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu comode, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu comode (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu console (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu console
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nemetalice pentru polițe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corniere
(nemetalice) pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de birou independente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corpuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu corpuri de
dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cotiere pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu coveți nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu coșuri de dormit
portabile pentru nou-născuți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii pentru jucării (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive de fixare nemetalice pentru
rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu divane cu
spații de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu divane din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri ca mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dulapuri cu bază, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri cu
vitrină, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri cu încuietoare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri de farmacie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri de
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri de siguranță, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri izolate fonic (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri încastrate, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulăpioare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulăpioare suspendate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru
chiuvete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru coșurile
de gunoi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru depozitarea
articolelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru discuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru dormitor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru pantofi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru papetărie (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru separarea camerei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru stocarea materialelor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru unelte din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri pentru vase, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi în
birouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ecrane de prezentare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
elemente de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu elemente de
separare individuale (mobilă), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etajere de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etajere pentru chiuvete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etajere pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grilaje din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse adaptate pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu huse adaptate pentru ramele de
la pătuțuri de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse de
protecție pentru mobilier (ajustate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse textile (adaptate)
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lăzi de depozitare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hârtie
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lăzi de unelte (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lăzi pentru scule nemetalice, goale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
consolă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese cu banchete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
cu piedestal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese cu suport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese cu înălțime reglabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere de sertare (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere nemetalice pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măsuțe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măsuțe
auxiliare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măsuțe de ceai, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măsuțe de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măsuțe pentru
computere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măsuțe pentru mașini de
scris, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măsuțe portabile de pus în poală,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mese de
conferință, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese de expunere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese de lucru, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese de lucru pentru
proiectanți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese de lucru pentru
tâmplari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese de proiectare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese de scris pentru birouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mese de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese de toaletă (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese laterale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese pentru birouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mese pentru case de marcat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese pentru computer, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mese pentru
săli de mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese pliante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobile care se pot transforma în pat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobile de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier casnic confecționat
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier combinat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier cu rafturi pentru perete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier de baie
modular, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier de exterior, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilă cu pat încorporat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilă
curbată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilă de toaletă incluzând
lavoare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier de interior, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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mobilier de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier de
uz industrial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier din înlocuitori ai lemnului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier integrat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier în miniatură confecționat din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier încastrat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
încastrat pentru bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
încastrat pentru dormitor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier pentru
arhivare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier pentru cameră de zi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru casă, birou și grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru computer, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier pentru dormitor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru expunerea produselor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru magazine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate redusă
și invalide, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
pentru zonă de relaxare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
pentru șezut, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier pentru vestiare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier rabatabil pentru șezut,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier realizat din șipci, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier transformabil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
școlar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu module nemetalice demontabile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu module pentru depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu muluri pentru mobilier,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu noptiere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu obloane de
interior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri de lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri decorative din lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri despărțitoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri despărțitoare din lemn pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri despărțitoare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri despărțitoare
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
separatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri sub formă de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri sub formă de piese
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paravane (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paravane (mobilier) pentru birouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paravane despărțitoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paravane separatoare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paravane simple (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu partiții de
birou mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu partiții mobile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu picioare (nemetalice) pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu picioare de masă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu picioare
de scaun, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu picioare de sprijin (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu picioare pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piciorușe pentru mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piedestaluri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piedestaluri (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
de asamblare pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piese de mobilier nemetalice,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pioneze nemetalice pentru
tapițerie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu plăci frontale de dulapuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci frontale pentru sertare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu polițe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu protecții pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pupitre, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi (mobilier) din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rafturi de depozitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi de
depozitare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi de
depozitare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi de
depozitare nemetalice (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rafturi de depozitare pentru
haltere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rafturi de magazin, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi de depozitare pentru obiecte de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi de perete (structuri) din
materiale nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi de
perete nemetalice (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi de
prezentare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi
de stocare nemetalice transportabile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi din lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi înclinate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafturi modulare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi nemetalice (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pentru alimente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi pentru
birou (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafturi pentru comercializare
la set, servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu rafturi pentru consignație (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi pentru depozitare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi pentru vinuri (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pliante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafturi sub formă de cutii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi prefabricate (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rezemătoare ajustabile
pentru a sta în pat în poziție șezând, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu saloane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune
adaptate pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune ca mobilier de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune cu ax, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune cu
bază, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune cu roți pivotante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune cu spătar rabatabil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune de
baie pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării în
cada de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scaune de conferință, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune de
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune de lucru pentru persoane cu handicap
fizic și cu mobilitate redusă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune
de susținere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune ergonomice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune înalte (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune pentru
banchet, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune pentru baruri, servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune pentru
desenatori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune pentru săli de
mese, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu scaune pliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scrinuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scrinuri (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu separatoare
pentru rafturi (nemetalice) sub formă de piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu separatoare pentru sertare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare rafturi (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sertare (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sertare
de bani nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sertare pentru
stocarea cartelelor și a cardurilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seturi de mobilier cu trei piese pentru salon,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stații de lucru pentru calculator (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stații de lucru (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suport pentru
imprimantă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi audio (mobilier)
pentru utilizare cu echipamente audio, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi cu rotile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de mobilier nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de raft
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șifoniere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi (mobilier) pentru televizoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi de umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
destinate utilizării pentru susținerea meselor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi
nemetalice pentru mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru chei (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru difuzoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru mașini
de calcul, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru prosoape
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru scaun
reglabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi, nu din metal,
pentru susținerea meselor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru telefon (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi rotative
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suprafețe de lucru, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de lucru (piese de mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de lucru portabile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de lucru sub formă de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de scris portabile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tablouri de agățat chei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu taburete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu taburete mobile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
taburete cu ax, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu taburete pentru picioare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu taburete pentru picioare, montate
în perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tejghele (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tejghele de lucru (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tetiere
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăblii masă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unități de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu țarcuri pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unități de colț
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu unități de depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități de depozitare
cu suport (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unități de
garderobă care pot fi stivuite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unități de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unități de mobilier pentru bucătării,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unități de prezentare asamblate
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități pentru cocktailuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități pentru perete
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși glisante nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși glisante pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși glisante pentru șifonier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uși pentru garderobă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uși pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uși rabatabile (nemetalice) piese
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu oglinzi imprimate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu oglinzi decorative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rame pentru
oglinzi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oglinzi personale compacte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
de baie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oglinzi de perete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu oglinzi (sticlă
argintată), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu oglinzi de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oglinzi de buzunar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri cu oglinzi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu matrițe pentru oglinzi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sticlă argintată (oglinzi), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oglinzi pentru bărbierit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
îmbunătățite cu becuri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi care
se înclină, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăci de sticlă pentru oglinzi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu oglinzi pentru machiat, pentru casă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
pentru machiat, folosite în voiaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu agățătoare de oglinzi,
nu din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de toaletă cu oglinzi
formate din trei părți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu oglinzi imprimate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi
(mobilier), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu oglinzi decorative, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rame pentru oglinzi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
oglinzi personale compacte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu oglinzi de baie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi de
perete, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu oglinzi (sticlă argintată), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu oglinzi de mână (oglinzi
de toaletă), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu oglinzi de mână, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu oglinzi de buzunar,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dulapuri cu oglinzi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu matrițe pentru oglinzi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă
argintată (oglinzi), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oglinzi pentru bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi pentru
dulapuri cu încuietoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oglinzi care se înclină, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăci de sticlă
pentru oglinzi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu oglinzi pentru machiat, pentru casă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oglinzi
(fixe, care nu sunt portabile), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu agățătoare de oglinzi,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese de toaletă cu oglinzi formate
din trei părți, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu oglinzi imprimate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu oglinzi (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu oglinzi
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin catalog în legătură cu rame pentru oglinzi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu oglinzi personale compacte, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu oglinzi de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu oglinzi de
perete, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu oglinzi (sticlă argintată),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu oglinzi de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu oglinzi de buzunar, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
cu oglinzi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu matrițe pentru
oglinzi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu sticlă argintată (oglinzi),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu oglinzi pentru bărbierit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu oglinzi care se înclină, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu plăci de sticlă pentru oglinzi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
oglinzi pentru machiat, pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu agățătoare de oglinzi, nu din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de toaletă cu
oglinzi formate din trei părți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu oglinzi
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu oglinzi (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu oglinzi decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
oglinzi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu oglinzi personale compacte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu oglinzi de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu oglinzi de
perete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu oglinzi (sticlă argintată), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu oglinzi de mână, servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu oglinzi de
buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri cu oglinzi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
matrițe pentru oglinzi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sticlă argintată
(oglinzi), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu oglinzi pentru bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu oglinzi care se înclină, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu plăci de
sticlă pentru oglinzi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oglinzi pentru
machiat, pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu agățătoare de
oglinzi, nu din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mese de toaletă
cu oglinzi formate din trei părți.

───────

(210) M 2020 06946
(151) 30/09/2020
(732) AZ CONTEXPERT, STR.

(540)

AZ ContExpert
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Contabilitate.

───────

OLANESTI NR. 2, BL. 43, SC. 1, 
ET. 5, AP. 30, SECTOR 6, 
BUCURESTI,  060401, ROMANIA
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(210) M 2020 06947
(151) 30/09/2020
(732) S.C. WISE PAVAJE SRL, STR.

CAZANESTI NR. 204, JUDETUL
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

WISE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

19. Sisteme de pavaje din beton vibropresat și
anume: pavele din beton, borduri din beton,
rigole, capace pentru rigole, elemente pentru
camine de canalizare nemetalice, jardiniere din
beton.

───────

(210) M 2020 06949
(151) 30/09/2020
(732) DENISA ENACHE, STR.

MARASESTI NR. 43A, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

OPTI TEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
a produselor: ochelari de toate tipurile, rame
de ochelari, lentile, lentile de contact, şnururi
pentru ochelari, tocuri, lavete, soluţii de curăţare,
produse farmaceutice destinate oftalmologiei
(cu excepţia transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de

comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web sau platforme specializate proprii
sau terţe, astfel încât terţii să le cunoască
şi să le achiziţioneze comod, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse prin toate mediile cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, naţionale şi/sau din import,
inclusiv servicii de asistenţă şi consultanţă
comercială, servicii de agenție de import-export,
publicitate prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv prin radio,
televiziune şi on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.
44. Servicii prestate de opticieni, servicii de
optometrie, servicii de oftalmologie.

───────

(210) M 2020 06950
(151) 19/10/2020
(732) SC KMG ROMPETROL SRL,

PIATA PRESEI LIBERE NR.
3-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Rominserv rompetrol
integrated services

(531) Clasificare Viena:
14.05.19; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
2035C), gri (Pantone 2334 C)

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de imprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 06951
(151) 30/09/2020
(732) DRAGOS-ANDREI GHEORGHE,

ALE. POIANA SIBIULUI NR. 2,
BL. MC2, SC.A, ET.7, APART.
79, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Man's Universe -pour rebels-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), încălțăminte
de plajă și sandale, costume de baie, costume
de plajă.

35. Servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online.

───────

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

(540)

SENSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, antiseptice,
biocide, preparate pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, germicide, erbicide/
preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, peroxid de hidrogen pentru
scopuri medicale, insecticide, ioduri pentru
scopuri farmaceutice, alcool medicinal, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, şerveţele
dezinfectante, şerveţele antibacteriene,
şerveţele antiseptice impregnate, şerveţele
sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2020 06953
(151) 30/09/2020
(732) SC STAGE INVEST SRL, 

BVD. MATEI BASARAB, BL. G, 
SC. C, AP. 1, JUDEŢ IALOMIŢA,
SLOBOZIA, 021527, IALOMIȚA,
ROMANIA
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(210) M 2020 06955
(151) 30/09/2020
(732) VERIDIO RETURN S.A., STR.

BUZEŞTI NR. 75-77, ET. 12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VR Veridio Return

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

36. Consultanţă financiară corporatistă.
───────

(210) M 2020 06956
(151) 30/09/2020
(732) SECURITY M-BOX SRL, STR.

CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NR. 91, AP. 1, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, 300217, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

S.C. "SECURITY M-BOX"
S.R.L. SECURITY M BOX

(531) Clasificare Viena:
21.03.23; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu,
bleumarin, gri

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
negru, roşu
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(210) M 2020 06958
(151) 30/09/2020
(732) MARIAN-SEBASTIAN FLORESCU,

(540)

The Owl Cocktail House

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
furnizare de produse alimentare în cluburi de
noapte, servicii de restaurante private în cluburi
de noapte, furnizare de mâncare și băuturi
pentru club.

───────

(210) M 2020 06959
(151) 30/09/2020
(732) MARIAN VALENTIN CIMPOERU,

STR ISTRIEI NR 30, BL41, AP 6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031941,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040171,
ROMANIA

(540)

STRAIGHT LINE Garage

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.03.01

clase:
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, reparații de automobile, reparații
și întreținere de automobile.
41. Producție de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive.

───────

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN 
NR.29, JUDEŢ BRAŞOV, 
BRAŞOV,  BRAȘOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala SRL, STR. POLONA 
NR.  115, BLOC 15, SC. A, ETAJ 4, 
APT. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

AZTEQ DEL SOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 06963
(151) 30/09/2020
(732) MIHNEA A. BRANCOVEANU-

(540)

Snobbish Society
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, producția de
clipuri publicitare, asistență în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la artiști,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,

servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, administrare comercială privind
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților, oferirea de informații de contact
comerciale și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de informații competitive,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri comerciale sau publicitare, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișerele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerii, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relații
media, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terti, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
consultanță în domeniul managementului
personalului, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relații publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
servicii de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terți, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutare
de sponsorizări, marketing cu public țintă,

(210) M 2020 06960
(151) 30/09/2020
(732) IOAN MARCU, STR. BRAILEI, 

NR. 212, BL. C4, SC. 1, ET. 7, 
AP. 30,  JUDEŢ GALAŢI, GALATI, 
800013,  GALAȚI, ROMANIA

VASIL, BLD. CAMIL RESSU
NR. 53, BL. H14, SC. 2, AP. 35, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
LOREDANA VLASE, BLD. AUREL
VLAICU NR. 5, BL. C1, SC. D,
AP. 111, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA
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publicitate prin televiziune, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2020 06965
(151) 30/09/2020
(732) TRIVALENT SRL, STR. NICOLAE

ROMANESCU NR. 155, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BLOC 15, SC. A, ETAJ 4, APT. 19,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Prima Thinner -
Rodil 5600New

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.02

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, diluanți pentru
lacuri, diluanți pentru grund, diluanți pentru
vopsele, terebentină (diluant pentru vopsele),
diluanți pentru produse de acoperire, diluanți
pentru lacuri și alte vopsele, înlocuitor de
terebentină utilizat ca diluant în lacuri, înlocuitor
de terebentină utilizat ca diluant de vopsele.

───────

(210) M 2020 06966
(151) 30/09/2020
(732) ADRIANA SARU, BD. BASARABIA

NR. 116, BL. L13B, SC. 1, ET. 4,
AP. 12, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIUS SORIN SARU, BD.
BASARABIA NR. 116, BL. L13B,
SC. 1, ET. 4, AP. 12, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
Consilier Proprietate Industriala, BD.
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET.
3, AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DVS DENTAL VOCATION
STUDIO passion for details

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.15; 02.09.10; 26.03.01;
26.11.02; 26.11.09; 26.04.04; 26.04.05

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

44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii
prestate de medici, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de stomatologie,
servicii de stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii de igienă
dentară, servicii de igienă şi frumusețe pentru
oameni, servicii oferite de clinici dentare.

(591) Culori revendicate: negru, gri, mov,
verde, bleu, turcoaz

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

187

(210) M 2020 06970
(151) 30/09/2020
(732) SC ALBRAU PROD SA, STR.

GRIGORE MANOLESCU NR. 7A,
BIROU 1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Zimbru

(531) Clasificare Viena:
03.04.04; 03.04.13; 24.01.09; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.12

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

(210) M 2020 06972
(151) 30/09/2020
(732) VAIDA MIRCEA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ, STR. MUNCII
NR.10, JUD. MARAMUREȘ, BAIA
MARE, 430391, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

Comfort VM

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.07; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

clase:
20. Paturi/culcușuri pentru animale.

───────

(740) Cabinet Ani Fuciu SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, 
AP.1, JUD. ILFOV, SNAGOV, 
ILFOV,  ROMANIA

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

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, 
STR.ROZELOR NR. 12, AP. 3,
JUD.  MARAMUREŞ, BAIA MARE, 
430293,  MARAMUREȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: auiu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06973
(151) 30/09/2020
(732) S.C. PRO DEVELOPMENT S.R.L.,

CALEA REPUBLICII NR. 129A,
CAMERA 3, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL , STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PRO DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.13

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

36. Asigurări, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare, servicii imobiliare privind achiziția
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
imobiliare privind achiziția de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrarea
afacerilor financiare legate de proprietăți
imobiliare, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, agenții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
asistență în materie de achiziții și interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), gestiunea proprietăților
comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, intermediere pentru încheierea de

acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de locuințe (apartamente), servicii
imobiliare privind achizițiile imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru malluri de cumpărături, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii de
împrumuturi imobiliare.
37. Servicii de construcții, construcții și demolări
de clădiri, instalarea facilităților pentru spații
comerciale, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2020 06974
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06977
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

UN CÂNTEC NOU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06979
(151) 30/09/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

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

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

(540)

LARTIST ESTRADA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu
excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esențe alcoolice.

───────

(210) M 2020 06980
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

VIEȚI ÎN LUMINĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06982
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DECUPAJ DIN REALITATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 06984
(151) 30/09/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI NR.17, ETAJ 3,
BIROUL 306,SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo designed for
glo Classic Tobacco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 10.01.25; 29.01.15

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 06985
(151) 30/09/2020
(732) FUNDAȚIA ALFA OMEGA, STR.

AUREL POP NR. 8, JUD. TIMIS,
TIMIȘOARA, 300668, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

AO NEWS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06986
(151) 23/10/2020
(732) THEODORA - ANISA

(540)

SPREZZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(591) Culori revendicate: maro închis, maro
deschis, arămiu, negru, alb, gri

SĂNDULACHE, ALEEA EMIL
RACOVIȚĂ NR. 2, BL. M2D9/2, 
SC.  A, AP. 3, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
DRAGOȘ - ALEXANDRU
SĂNDULACHE, ALEEA EMIL
RACOVIȚĂ NR. 2, BL. M2D9/2, 
SC.  A, AP. 3, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
IONUȚ - SORIN CONSTANTIN,
STR. SĂVINEȘTI NR. 5, BL. A, 
ET. 11, AP. 61, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(540)

EINGREDIENTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, activități de transmitere prin
intermediul internetului.

───────

(210) M 2020 06988
(151) 01/10/2020
(732) TRANSCOM SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 140, JUD.
PRAHOVA, SAT BRATASANCA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TRANSCOM time
makes the difference

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 26.11.01; 29.01.13

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 06989
(151) 01/10/2020
(732) SCOALA DE SAVOARE,

(540)

PRECIOUS PATISSERIE
OUT OF LOVE FOR SWEETS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.17; 26.11.05; 29.01.13

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

30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de Crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal

(210) M 2020 06987
(151) 01/10/2020
(732) CĂLIN RUS, 

STR. ARINILOR NR.18, 
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Hex 
#ed1c24),albastru (Hex #2e3192), 
gri (Hex#6d6e70)

STR. NAȚIONALĂ NR. 151,
CONSTRUCȚIA C1, 
JUD.CONSTANTA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: auriu, galben
deschis, crem
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ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri
(produse de cofetărie), jeleuri din fructe nu
de uz medical (produse de cofetărie), ouă
de Paști din ciocolată, ouă de ciocolată,
praline, praline de ciocolată, praline umplute
cu lichid, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
șerbeturi (produse de cofetărie), batoane de
prăjitură, ecleruri, deserturi preparate (produse
de patiserie), fursecuri, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de

ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu
aromă de ciocolată, napolitane, napolitane
comestibile, napolitane (alimente), napolitane
cu caramel și ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), napolitane învelite în ciocolată, paste
de ciocolată, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu
migdale, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură învelită în ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici
cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), prafuri
de înghețată instant, gheață brută și înghețată,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată infuzată
cu alcool, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
de înghețată de iaurt, înghețată sub formă
de sandviș, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, produse
de cofetărie cu înghețată, băuturi pe bază
de înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, amestecuri
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pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, produse de înghețată pe bază de
soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie.

───────

(540)

Spitalul Sfântul Sava

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.23; 26.02.01; 24.13.02

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii spitalicești, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite
de centre de sănătate, terapie fizică, îngrijire
medicală, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 06992
(151) 01/10/2020
(732) ALINA-ANDREEA ION, 

STR. ALE. BOBOCILOR NR.10, 
JUD.ILFOV, PANTELIMON, 
ILFOV,  ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONĂ NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA
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(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, COMPLEX VIVANDO, ET.1,
BIROU A5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

STARKE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Accesorii pentru baie, respectiv: ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii de
reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de apă,
aparate şi instalaţii sanitare, duşuri, chiuvete,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii pentru alimentarea cu apă.
20. Mobilier de baie, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, mobilier de baie modular.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a accesoriilor pentru baie, respectiv a
ţevilor (componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi
de apă pentru instalaţii sanitare, accesoriilor
de reglare de siguranţă pentru instalaţiile de
apă, aparatelor şi instalaţiilor sanitare, duşurilor,
chiuvetelor pentru baie, instalaţiilor de baie cu
duş, mobilierului de baie, accesoriilor pentru
baie sub forma de mobilier, mobilierului de baie

modular (cu excepţia transportului), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 06994
(151) 01/10/2020
(732) ÎNGHEŢATĂ DE LA MOŞU

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.07; 26.01.04; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni).

───────

(210) M 2020 06993
(151) 09/10/2020
(732) PRODIFLEX INVEST SRL, 

STR. SERGENT DAVID ILIE NR. 2,
MANSARDĂ, CAMERA 1, 
SECTOR4, BUCUREŞTI, 
040807, ROMANIA

SRL, 
SAT DUMBRĂVENI NR.1122, 
JUD. SUCEAVA, COMUNA
DUMBRĂVENI, SUCEAVA,
ROMANIA

Coliba COCOSTÂRCULUI

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
gri, negru
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(540)

Vandalism and Erotism

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.06.05; 09.03.04;
09.03.13

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

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

───────

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

(540)

Bergenbier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 29.01.13

clase:
32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter și bere de tip ale, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte produse
nealcoolice pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06997
(151) 01/10/2020
(732) PROSPER MOD SRL, STR.

FABRICII NR. 46B, CAMERA
C112, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

exotic WORLD

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,

(210) M 2020 06995
(151) 01/10/2020
(732) FELIX-DANIEL MARCON, 

STR. SF. GHEORGHE NR. 20, 
BL. 2, AP.  20, JUD. ILFOV, 
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 06996
(151) 01/10/2020
(732) BERGENBIER S.A., 

ȘOSEAUA BUCUREȘTI NORD, 
NR.10,CLĂDIREA O1, ETAJ 5, 
JUD.ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: verde deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06998
(151) 01/10/2020
(732) Microban Products Company,

11400 VANSTORY DRIVE,
HUNTERSVILLE, 28078,
VERMONT, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MICROBAN

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.03.23; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

pentru toate scopurile, nemedicinale, preparate
de curățat cu proprietăți de dezodorizare pentru
toate scopurile, preparate pentru curățarea
covoarelor și tapițeriei, preparate pentru
curățarea automobilelor, agenți de curățare
pentru curățarea suprafețelor dure și moi,
preparate de curățare pentru utilizare în
domeniul sănătății, rezidențial, comercial și
industrial, nemedicinale, cârpe impregnate cu
preparate de curățat, detergenți dezodorizanți
pentru covoare și tapițerii, geluri pentru curățarea
mâinilor, nemedicinale, preparate pentru
curățarea mâinilor, nemedicinale, săpunuri
pentru mâini, săpunuri lichide pentru mâini, față
și corp, cârpe impregnate cu un detergent pentru
curățare, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
vase, detergenți pentru vasul de toaletă.

───────

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

clase:
1. Produse chimice antimicrobiene și
antibacteriene utilizate în industrie, știință
și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, produse chimice
pentru utilizare ca inhibitori de creștere
microbiană, produse chimice utilizate ca aditivi
pentru a conferi proprietăți antibacteriene,
antifungice și antimicrobiene produselor din
plastic, din rășini din plastic, din fibre sau din
materiale    textile,    inoculanți microbieni, altii
decât  cei  de  uz medical,  detergenți  cu 
proprietăți  antibacteriene pentru  utilizare  în 
procesele  de  fabricație, produse  chimice 
industriale,  produse  chimice utilizate  la 
fabricarea  textilelor  sau  a  țesăturilor. 3.
Preparate  pentru  spălare,  curățare,  lustruire,
degresare și abrazive, preparate de curățat

5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor
antibacteriene, produse farmaceutice, substanțe
antibacteriene de uz medical, detergenți
dezinfectanți, dezinfectanți pentru utilizare în
domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, dezinfectanți pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți și
accesorii pentru băi, dezinfectanți pentru uz
sanitar, dezinfectanți pentru uz igienic, șervețele
de unică folosință impregnate cu substanțe
chimice dezinfectante sau compuși ai acestora
pentru utilizare în domeniul îngrijirii sănătății,
industrial, rezidențial și comercial, șervețele
de unică folosință impregnate cu substanțe
chimice dezinfectante sau compuși ai acestora
pentru utilizare pe echipamente medicale,
podele, pereți și accesorii pentru băi, șervețele
igienice de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, preparate antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,
preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme,  prosoape  din  microfibre 
impregnate   cu   un   tratament  antimicrobian,
substanțe  chimice care  inhibă  mucegaiul 
pentru  tratarea  creșterii mucegaiului  în  și  în 
jurul  clădirilor  și  vehiculelor, săpun 
antibacterian.
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(210) M 2020 06999
(151) 01/10/2020
(732) Novartis AG, ELVEȚIA, BASEL,

(540)

EXOTAFIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(540)

EXOTERBYN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(540)

HARPAI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

clase:
21. Paie de băut din hârtie.
35. Servicii de comerț cu paie de băut din hârtie.

───────

(210) M 2020 07002
(151) 01/10/2020
(732) ALPIN ZARAND S.R.L.,

STR. HERTESTI, NR. 9,
JUD. HUNEDOARA, BRAD,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industriala Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Alpin

4002, ELVEȚIA
(740) RATZA ȘI RATZĂ SRL,

 BD. A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
 BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(210) M 2020 07000
(151) 01/10/2020
(732) Novartis AG, 

BASEL, 4002, ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, 

BD. A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  011056, ROMANIA

(210) M 2020 07001
(151) 01/10/2020
(732) CREATIVE PEOPLE SRL, 

SAT CERASU NR. 132, 
JUDEȚULPRAHOVA, 
COMUNA CERASU,
PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
05.01.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08

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

29. Carne, păsări de curte şi vânat, preparate
din carne, salamuri, parizer, cârnaţi, crenvurşti,
tobă, lebăr, caltaboş, virsli (cârnaţi), mici, şuncă,
slănina, jumări.

───────

(540)

mindvalley

(531) Clasificare Viena:
03.07.16; 03.07.17; 27.05.01

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

41. Servicii de consultanţă în dezvoltarea
personală (educaţie sau instruire), orientare
vocaţională şi profesională (consiliere
educaţională sau de instruire).

───────

(210) M 2020 07005
(151) 01/10/2020
(732) TYMBARK BULGARIA EOOD,

MUNICIPALITY OF LOVECH,
LOVECH REGION, KAZACHEVO,
5548, BULGARIA

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

(540)

Velingrad ALCALIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.12

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

32. Băuturi-non alcoolice, ape minerale şi
gazoase.

───────

(210) M 2020 07006
(151) 01/10/2020
(732) Asociația LIKE Bucharest,

STR. AXINTE URICARIUL
NR.18, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Școala Altfel

(210) M 2020 07004
(151) 01/10/2020
(732) SMART OPENING SRL, 

STR. DUMITRU BUZDUN NR. 2,
LOC. CORABIA, JUDEȚUL OLT,
CORABIA, OLT, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07007
(151) 01/10/2020
(732) ELVIS-FLORIN SAVA, DRUMUL

BISERICII NR. 48, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AUTOCLAIMS PROPERTY
AUTO RISK MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.02

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea timpului
publicitar, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
oferirea de informaţii comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), relaţii publice.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
brokeraj financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), subscrierea

asigurărilor de incendiu, subscrierea asigurărilor
de sănătate, brokeraj de asigurări, subscrierea
asigurărilor, consultanță în asigurări, oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de viață, subscrierea asigurărilor
maritime, servicii de fonduri de pensii private,
evaluarea costurilor de reparaţie (evaluare
financiară).
45. Cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice.

───────

(210) M 2020 07010
(151) 01/10/2020
(732) Senzora B.V., MUNSTERSTRAAT

2 A, DEVENTER, 7418 EV, TARILE
DE JOS

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KLOK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, detergenți, alții decât cu
utilizare în procesele de fabricație și în scopuri
medicale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, 
bleumarin,alb
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(210) M 2020 07011
(151) 01/10/2020
(732) NICOLE SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, ET. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014111,
ROMANIA

(540)

BUCUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.18

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(540)

Pelinata lu' Pantea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33.  Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(540)

TUKARAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și activităţi sportive.

───────

(740) KEYPI -API SRL, STR. TURDA 127,
BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MXM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: auriu (HEX
#d6b369), roșu (HEX #a40243), alb

(210) M 2020 07012
(151) 01/10/2020
(732) MARIN PANTEA, 

STR. MOLIDULUI, NR. 26, 
JUDEŢ  SUCEAVA, STULPICANI, 
727505,  SUCEAVA, ROMANIA

(210) M 2020 07013
(151) 01/10/2020
(732) TUKARAM, 

DOAMNA GHICA, NR. 121, 
SECTOR 2, BUCURESTI,
022824, ROMANIA

(210) M 2020 07014
(151) 01/10/2020
(732) ANDREIA IRINA SOFRON, 

SOLD. ION COMAN NR. 69, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

41. Servicii specifice unei formații muzicale
(divertisment),  servicii   oferite   de   o  formaţie
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───────

(210) M 2020 07015
(151) 01/10/2020
(732) British American Tobacco

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LOVE THE NOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2020 07016
(151) 01/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Inc., 251 LITTLE FALLS
DRIVE, SUITE 100, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PAUSE

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

muzicală,  divertisment,  susținerea  de
concerte, reprezentații artistice, organizarea de
evenimente cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, activități şi proiecte culturale,
sociale, recreative, umanitare cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, ateliere organizate
în scopuri culturale şi educative, producţia de
emisiuni de radio şi televiziune.

(Brands) Inc., 
251 LITTLE FALLS DRIVE, SUITE 
100, DE, WILMINGTON, 
19808-1674, DELAWARE, 
STATELE UNITE ALE  AMERICII

(591) Culori revendicate: gri, alb, indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07022
(151) 01/10/2020
(732) MARIUS-GABRIEL NAGARDU,

(540)

electric movement week

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.01

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07026
(151) 02/10/2020
(732) S.C. STOOL TECHNOLOGIES

S.R.L., STR. COTU MIC NR. 17,
JUD. TIMIȘ, LUGOJ, 305500,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Hephaesthus

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

12. Drone civile, drone de salvare, drone cu
cameră.

───────

(540)

Prestige

clase:
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.

───────

(540)

Cofetăria Coroana

STR. PAJIȘTEI, NR. 30, BLOC 3, 
ETAJ 9, AP. 91, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DANIEL OTOPEANU, STR.
CERNĂUȚI, NR. 7, BLOC M10,
SC. 1, ETAJ 4, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 07027
(151) 08/10/2020
(732) S.C. PRESTIGE MOB S.R.L., 

STR. UNITĂȚII NR. 38, 
JUD. ILFOV,COMUNA 
BALOTEȘTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(210) M 2020 07029
(151) 05/10/2020
(732) S.C. MARY PROD 95 S.R.L., 

BLD. NICOLAE BĂLCESCU 
NR. 2, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 
BUZĂU,  ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.03; 26.01.18;
24.09.02; 25.01.05

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), sirop de
agave (îndulcitor natural), pastă de migdale,
produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, chifle dulci, burritos, pudră
de tort, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru tortura, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respirației, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite în
ciocolată, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiți sărați și uscați (crackers), sos de
merișoare (condiment), cremă de tartar de
uz culinar, crutoane, cremă din ouă și lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceață de lapte), esențe pentru produsele
alimentare, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esențiale, pentru băuturi, colțunași
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenți pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
golden syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, halva, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, sandvișuri de hot dog, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru

băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, clătite kimchi, lemn dulce (produse
de cofetărie), dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malt, marțipan, plăcinte
cu carne, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de palmier,
clătite, paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtes
en croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, bomboane mentolate, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez,
sandvișuri, sosuri (condimente), biscuiți din orez,
sorbeturi (înghețate)/șerbeturi (înghețate), pâine
fără gluten, laksa, profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos, apă
de flori de portocal pentru scopuri culinare,
înghețate pe băț, nuga, dulciuri, tarte, băuturi
pe bază de ceai, vafe belgiene, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate).
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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 poștă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii ale agențiilor de publicitate și servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau
prin poștă, sau distribuirea de eșantioane,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, publicitate prin poștă, asistență
în managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,

(591) Culori revendicate: auriu, vișiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, facturare, marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicarea de texte publicitare,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor
pentru terți, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
țintă, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, optimizarea traficului site-urilor web.
38. Transmiterea de mesaje de la o persoană
la alta și/sau punerea în legătură a unei
persoane cu alta (scris, auditiv, oral, vizual),
comunicații prin terminale de calculator,
permiterea unei persoane să vorbească
cu o alta, telecomunicații, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor .
39. Transportul de produse (pâine, prăjituri,
patiserie, cofetărie) dintr-un loc în altul, servicii
de ambalare, depozitare de produse în depozite
sau alte clădiri pentru păstrare, distribuția de
produse de cofetărie, patiserie, pâine.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, fețe de masă, sticlărie, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare și băuturi, sculptură în alimente,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(540)

PROSTATISYN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 07036
(151) 02/10/2020
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

(540)

SIGURANȚA UNUI
TRAI MAI BUN

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

9. Magneți, materiale înregistrate, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
16. Produse de imprimerie, materiale imprimate.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii politice și anume:
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop

(210) M 2020 07035
(151) 02/10/2020
(732) DECU LUMINITA CORNELIA, 

STR. PIATA UNIRII NR. 8 C4/5, 
JUD. NEAMT, PIATRA NEAMT, 
NEAMȚ,  ROMANIA

SOS. KISELEFF NR. 10, 
SECTOR1, BUCURESTI, 
011346, ROMANIA
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social, de protecție, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────

(210) M 2020 07037
(151) 02/10/2020
(732) Adobe Inc., 345 PARK AVENUE,

CA, SAN JOSE, 95110,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

A

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

35. Servicii de consultanță în afaceri în
domeniile marketingului, publicității şi gestionării
experienței clienților, furnizarea de consultanță,
servicii de consiliere și informații tehnice în
domeniile marketingului și publicității digitale,
strategiei de afaceri digitale și desfășurării
afacerilor pe platforme de software de comerț
electronic pentru calculator, consultanță în
organizare și management de afaceri, servicii
de optimizare a afacerilor, și anume, consultanță
în managementul afacerilor în legătură cu
strategia, marketingul, vânzările și operarea
cu utilizarea modelelor analitice și statistice
pentru înțelegerea și prezicerea consumatorilor,
afacerilor și a tendințelor și acțiunilor pieței,
furnizarea de servicii de informaţii pentru
afaceri, furnizarea de servicii de informații pentru

clienți în domeniul analizei campaniilor de
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în publicitate și marketing, și anume, furnizare
de servicii de publicitate și marketing pentru
prognoză, gestionare, monitorizare și optimizare
a performanței campaniilor de publicitate și
marketing, analiza datelor de afaceri, cercetări
de piață și analize de afaceri, servicii de
analiză statistică și raportare în scopuri
comerciale, furnizarea de servicii de marketing
și publicitate comercială pentru întreprinderi cu
volume mari de date care trebuie valorificate
pentru recomandări inteligente și avantaje
decizionale prin știința datelor, și anume
inteligența artificială (AI), tehnologii și algoritmi
de învățare automată și învățare profundă,
gestionarea computerizată a bazelor de date,
colectarea, raportarea, analiza și integrarea
datelor referitoare la utilizarea site-urilor web și a
aplicațiilor altora, utilizarea altor date din diverse
surse și eficacitatea campaniilor de publicitate și
marketing, efectuarea de anchete de cercetare
de afaceri și de piață, pregătirea electronică a
rapoartelor de afaceri referitoare la satisfacția
și atitudinea clienților și angajaților, climatul
organizațional sau eficacitatea și utilizarea site-
urilor web, proiectarea și cercetarea sondajelor
în domeniul campaniilor și analizei de publicitate
și marketing.
42. Servicii de calculatoare, și anume, software
ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu
(PaaS), proiectare de software de calculator,
consultare de software de calculator și servicii
de furnizor de găzduire în cloud, oferind software
pentru publicitate digitală și marketing, analize,
comerț electronic și managementul experienței
clienților, servicii de consultanță informatică în
domeniul proiectării, implementării și utilizării
sistemelor software pentru calculator de comerț
electronic pentru terți, software ca serviciu
(SaaS), și anume, furnizarea de software pentru
crearea, prognozarea, executarea, gestionarea,
monitorizarea, urmărirea, testarea și optimizarea
performanței și eficacității campaniilor de
publicitate digitală și marketing pe mai
multe canale, inclusiv site-uri web, rețele
sociale, video online, site-uri web mobile,
aplicații mobile, dispozitive mobile, TV, e-
mail, afișare și publicitate de căutare, software
ca serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru gestionarea activelor digitale
și gestionarea conținutului web, software ca
serviciu (SaaS), și anume, furnizarea de
software pentru utilizare în gestionarea călătoriei
și experienței clienților, software ca serviciu
(SaaS), și anume furnizarea de software
pentru măsurarea, segmentarea și analiza
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audienței online, software ca serviciu (SaaS),
și anume furnizarea de software în domeniul
analizei web care colectează, gestionează,
integrează, analizează, monitorizează și
urmărește activitatea vizitatorilor site-ului web
în scopul îmbunătățirii experiențelor online și
optimizării performanței și eficacității campanii și
site-urilor de publicitate și marketing atât online,
cât și offline, software ca serviciu (SaaS), și
anume, furnizarea de software de automatizare a
marketingului, software de marketing omnicanal,
software de generare a ghidarii și software
pentru marketing bazat pe cont, software ca
serviciu (SaaS) și anume furnizarea de software
de calculator pentru a permite utilizatorilor să
efectueze tranzacții electronice de afaceri în
domeniul comerțului electronic, furnizarea de
software online, care nu poate fi descărcat,
pentru servicii de publicitate tv bazate pe date,
platforma ca serviciu (PaaS) cu platforme de
software de calculator pentru depozitarea și
gestionarea datelor, colectarea datelor, analiza
datelor, raportare, segmentare, vizualizare și
prezentare a datelor, platforma ca serviciu
(PaaS) cu platforme de software de calculator
pentru recuperarea, urmărirea, analiza, afișarea,
vizualizarea, optimizarea, testarea, măsurarea
și gestionarea datelor clienților, platformă ca
serviciu (PaaS) cu platforme software de
calculator pentru analiza clienților, platforma ca
serviciu (PaaS), și anume, o platformă pe partea
cererii (DSP) pentru planificarea, cumpărarea,
măsurarea și optimizarea publicității, software
ca serviciu (SaaS) care conține software pentru
un cadru de servicii de informatii bazate pe
știința datelor folosind inteligența artificială (AI)
și învățarea automată pentru îmbunătățirea
experiențelor digitale în domeniile gestionării
experienței clienților și livrării de marketing
și publicitate, furnizarea de software online
care nu poate fi descărcat folosind știința
datelor, și anume, inteligență artificială (AI),
învățare automată, învățare profundă, învățare
statistică și exploatarea datelor, pentru predicție
contextuală, personalizare, analize predictive,
modelare predictivă, vizualizare și informatii
de afaceri (business intelligence), servicii de
furnizor de servicii de aplicații (ASP) cu software
de interfață de programare a aplicațiilor (API)
pentru construirea, crearea și dezvoltarea de
publicitate digitală și marketing, analize, comerț
electronic și aplicații și integrări de gestionare
a experienței clienților, furnizor de servicii de
aplicații (ASP), și anume, găzduire, gestionare,
dezvoltare, analiză și întreținere de aplicații,
software și site-uri web ale tertilor în domeniile
publicității, marketingului, analizei, comerțului

electronic și gestionării experienței clienților,
servicii de furnizor de servicii de aplicații (ASP)
cu software de calculator pentru utilizare la
crearea, proiectarea, construirea, publicarea
și gestionarea site-urilor web, furnizor de
servicii de aplicații (ASP), și anume furnizarea
de software și instrumente de dezvoltare
software utilizate pentru a crea și livra conținut
video, multimedia, publicitar, de marketing și
promoțional prin internet, rețele de calculatoare,
alte rețele de telecomunicații și dispozitive de
comunicații mobile, software ca serviciu (SaaS),
și anume, furnizarea de software pentru crearea,
gestionarea, livrarea, publicarea și distribuirea
de conținut publicitar mobil, web și digital,
pe mai multe canale, software ca serviciu
(SaaS), și anume, furnizarea de software pentru
gestionarea, colectarea, integrarea, raportarea,
analiza, vizualizarea, indexarea, filtrarea și
partajarea unei largi varietăți de date și
informații privind comportamentul vizitatorilor
site-ului web în domeniul optimizării afacerii
online, software ca serviciu (SaaS), și anume,
furnizarea de software pentru utilizare în
managementul marketingului de căutare, și
anume, software care gestionează, colectează,
integrează, analizează, raportează și urmărește
rezultatele căutării pe internet și o mare
varietate de date și informații referitoare la
activitatea utilizatorului pe site-uri web, servicii
de exploatare de date, servicii de calculatoare,
și anume, furnizarea de informații tehnice și
servicii de consultanță în domeniul software-
ului de calculator și cloud computing, furnizarea
de servicii de asistență tehnică sub formă
de depanare în domeniul software-ului de
computer și cloud computing, servicii de
asistență tehnică în înființarea magazinelor
de comerț electronic, și anume, depanarea
implementării și utilizării sistemelor software
de comerț electronic pentru calculator și
proiectarea paginilor de start și a site-urilor
web, cercetare, proiectare și dezvoltare de
software de calculator, întreținere, actualizare și
închiriere de software de calculator, programare
pe calculator.

───────
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(210) M 2020 07039
(151) 02/10/2020
(732) BIG ARTFOOD SRL, STR. MOISE

DOBOŞAN NR. 123/A, ET.1, AP.3,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SMOKING BARBEQUE & BAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 23.01.01; 02.01.01;
02.01.03; 24.09.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07040
(151) 02/10/2020
(732) CASA CALIOPY SRL, B-DUL

(540)

FRUMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.14

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

29. Fructe preparate, fructe tăiate, fructe
deshidratate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate
prelucrate, legume conservate.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, legume crude, legume
neprelucrate, legume proaspete.
35. Furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 290C), galben (Pantone
4008-C, 296-C, 3965-C, 123 C, 2040-
C), roşu (Pantone 711-C), verde închis
(Pantone 618 C), vişiniu (Pantone
4102 C), maro deschis (Pantone
7587 C), albastru închis (Pantone 656
C), maro închis (Pantone 440), roşu
deschis (Pantone 1797 C, 7506-C), roz
(Pantone 663 C), maro (Pantone 724
C)

GHENCEA NR. 28, BL. C87,
SC. B, AP. 58, ET. 10, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 07041
(151) 02/10/2020
(732) FABRIKA DADA 94 BIS SRL,

STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 25A, MANSARDĂ, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DADA

(531) Clasificare Viena:
18.01.05; 27.05.01

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07042
(151) 02/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, BD. NICOLAE

CARAMFIL NR. 71-73, INTRAREA
SIMIONESCU, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 014142, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

Cocorico Original THE
CLEANEST CHICKEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
şi ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat şi împachetat,
pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne şi produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiuleț de pui, ciocănele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758C)
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pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucăţele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăţi de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnaţi, caltaboşi (cârnaţi), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnaţi din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creştere a
păsărilor, ferme de animale.

───────

(210) M 2020 07044
(151) 02/10/2020
(732) ZONE DEVELOPMENT S.R.L.,

COMUNA TUNARI, CALEA
BUCURESTI NR. 91, JUDEȚUL
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

zone 313

(531) Clasificare Viena:
26.11.25; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07045
(151) 02/10/2020
(732) SC BODESCU EXPORT IMPORT

SRL, PARC INDUSTRIAL SUD,
PARCELA 16, JUDEȚUL SATU
MARE, SATU MARE, 440247,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

AMURG Totu-i vis si
armonie Noapte buna

(531) Clasificare Viena:
01.07.01; 27.05.01; 29.01.12

clase:
10. Saltele antidecubitus, de uz medical.
20. Saltele, saltele ignifuge, saltele camping,
saltele de schimb, cadre pentru saltele, saltele
cu arcuri, saltele de pat, saltele din spumă,
covorașe pentru camping (saltele), saltele pentru
copii, utilizate pentru dormit.

───────

(210) M 2020 07047
(151) 02/10/2020
(732) COROAMA OTILIA VALERICA,

SAT PARTA NR.674, JUDEȚUL
TIMIȘ, COMUNA PARTA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR.33, AP.07, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 08.03.08; 05.03.17; 25.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

29. Produse lactate, produse lactate şi
înlocuitori, deserturi preparate din produse
lactate, creme tartinabile pe bază de lactate,
produse lactate tartinabile, deserturi reci din
produse lactate, brânză rasă, brânză albă,
brânză de oaie, amestecuri de brânză, creme de
brânză, brânză cu mucegai, brânză cancoillotte,
brânză cheddar, brânză quark, înlocuitori de
brânză, creme tartinabile pe bază de brânză
(sosuri de brânză), brânză cu ierburi, brânză
scursă, brânză tartinabilă, praf de brânză, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurturi aromate, iaurt de
băut, iaurt de soia, iaurturi de băut, deserturi
din iaurt, iaurt preparat din lapte de capră,
băuturi pe bază de iaurt, preparate pentru
fabricarea iaurtului, smântână (produse lactate),
băuturi pe bază de produse lactate, frișcă
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
brânză prelucrată, brânză topită, înălbitori pentru
băuturi (lactate), praf de frișcă (produse lactate),
produse tartinabile lactate cu conținut redus de
grăsimi.

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

(591) Culori revendicate: roșu, galben, alb,
negru, gri

La Otilia Dacă exigența
cere proaspăt, existăm noi

───────
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(210) M 2020 07048
(151) 02/10/2020
(732) ZENDENT MEDICAL SRL, STR.

MARASESTI NR. 249, BL. 5A, SC.
B, PARTER, AP. 21, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

ZenDent

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01

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

44. Servicii ale clinicilor medicale, servicii
prestate de medici, servicii medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de stomatologie,
servicii de stomatologie estetică, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii de igienă
dentară, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii oferite de clinici dentare, servicii
de ortodonție.

───────

(210) M 2020 07049
(151) 02/10/2020
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

(540)

ONCOFREE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 07050
(151) 02/10/2020
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

SA, ȘOS. ALBA IULIA NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

PRIMUMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare, remedii naturale și
farmaceutice.

───────

SA, ȘOS. ALBA IULIA, NR. 156,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 
SIBIU,  ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE  
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, 
SECTOR 4,  BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 07051
(151) 02/10/2020
(732) FROZEN MONKEYS SRL, STR.

IZVOARE NR. 10, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Charlie's Clinic Vet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Chirurgie veterinară, îngrijire de animale
de companie, servicii chirurgicale veterinare,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru animale, servicii de
asistență în domeniul veterinar, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de fecundare
in vitro pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de inseminare
artificială, servicii de radiografie, servicii de
spitale pentru animale de companie, servicii
de spitalizare pentru animale, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
sterilizarea animalelor, stomatologie veterinară,
servicii veterinare, curățarea animalelor de
companie, perierea animalelor de companie,
consiliere cu privire la hrănirea animalelor.

───────

(210) M 2020 07053
(151) 02/10/2020
(732) UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS

(540)

Univers Enciclopedic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri, cărți, produse de imprimerie,
publicații (periodice) imprimate.

───────

(210) M 2020 07057
(151) 02/10/2020
(732) LIVE STREAMING PROVIDER,

(540)

MK STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru terți,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, administrarea societăților comerciale
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor în domeniul
francizelor, asistență în afaceri, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicații,
abonament la un pachet media de informații,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), actualizarea informațiilor publicitare într-

SRL, STR. LUIGI CAZZAVILLAN
NR. 17, PARTER, CAMERA 1, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: GRI (HEX 
#363435),galben (HEX #D9C367, 
#786E49,#A49557, #C5B161)

STR. ROVINARI, NR. 35, 
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, 
DOLJ, ROMANIA
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o bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare în materie de activități de
marketing, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, căutare de sponsorizare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de broșuri publicitare, crearea materialului
publicitar, furnizare de informații de marketing în
afaceri, intermediere de contracte de publicitate
și promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
furnizare de servicii publicitare, întocmire de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame.
38. Furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii
de telecomunicații, telecomunicatii, furnizare
de instalații de telecomunicații, furnizare de
instalații pentru teleconferințe, furnizare de
instalații pentru transmisia și recepția prin
radio, furnizarea accesului la infrastructuri de
telecomunicații pentru utilizatori terți, închiriere
de aparate pentru transmisia de imagini,
închiriere de aparate pentru livrarea de
mesaje, închiriere de aparate pentru preluarea
apelurilor telefonice, închiriere de aparate
pentru stocarea de mesaje, închiriere de
aparate pentru transmisia de semnale video,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de canale
de comunicații, închiriere de dispozitive și
echipament de telecomunicații pentru conectare
la rețele, închiriere de echipamente de difuzare
pentru transmisii exterioare, închiriere de
megafoane, închiriere de modemuri, închiriere
de linii telefonice, închiriere de instalații de
radiodifuziune sonoră și vizuală, închiriere de
telefoane, închiriere de telefoane inteligente,
închirieri de aparate de comunicații, închirieri
de aparate de telecomunicații, închirieri de
aparate pentru comunicații, închirieri de aparate
pentru transmiterea de mesaje, închirieri de
aparate și echipamente de comunicații, închirieri
de aparate și instalații de telecomunicații,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, servicii de camere de
chat virtuale (chatroom) pentru rețele sociale,
comunicare electronică prin spații de chat, linii

de chat și forumuri pe internet, furnizare de linii
de chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea accesului la spații de chat
pe internet, furnizare de camere de chat online
pentru rețelele sociale, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare de
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori.
41. Divertisment de tipul mesajelor telefonice
preînregistrate, cu referințe sexuale, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul artei
spectacolului, divertisment, divertisment de
tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul prezentărilor de modă, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de filme
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice.
42. Servicii de programare de software
pentru portaluri de internet, spații de chat,
linii de chat și forumuri pe internet,
servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, administrare
de servere, actualizarea paginilor web pentru
terți, administrare de servere pentru poștă
electronică, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
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pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, exploatare
de date, gestionarea motoarelor de căutare,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, întreținere de software de prelucrare
a datelor, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor.

───────

(210) M 2020 07058
(151) 02/10/2020
(732) CONSTANTIN BENEDIC, ALEEA

NALBEI NR. 2, BL. L 107, SC. C,
AP. 54, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

YACHTDIVER
www.yachtdiver.eu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

41. Producția de emisiuni de radio sau
televiziune în legătură cu scufundările marine,
activități sportive sau de divertisment în
legătură cu scufundările marine, servicii de
educație, instruire și formare în scufundare
marină, furnizarea de traininguri, consultanță,
cursuri, workshopuri, seminarii în domeniul
scufundarilor marine și al echipamentelor
de scufundare, servicii de consultanță în
materie de educație marină, instruire, predare,
prezentare și demonstrații de scufundări și
pentru utilizarea echipamentelor de scufundări,
scufundări recreative și de divertisment,

organizarea de jocuri, concursuri și competiții
în acest domeniu (educație sau divertisment),
închiriere de echipamente pentru scufundări
subacvatice, furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât cele publicitare, publicarea cărților,
publicare de ziare și reviste electronice online,
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare multimedia de reviste,
broșuri, cursuri.

───────

NALBEI NR. 2, BL. L 107, SC. C,
AP. 54, JUDETUL CONSTANTA ,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DEEP FIT UNDERWATER
FITNESS &

MENTAL TRAINING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, marketing și promovare prin
toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta, în legătură cu activitățile sportive,
în special scufundările subacvatice, servicii de

(740) KEYPI-API SRL, 
STR. TURDA NR.127, BL. 2, SC. C, 
AP. 91, SECTOR 1, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 07059
(151) 02/10/2020
(732) CONSTANTIN BENEDIC, ALEEA

(740) KEYPI-API SRL, 
STR. TURDA NR.127, 
BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
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comerț (vânzare en gros sau en detail) şi
regruparea în avantajul terților de produse
și servicii în domeniul scufundărilor și pentru
scafandri (exceptând transportul lor), precum
și cursuri de prim ajutor, prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat, rețele de socializare
sau platforme online, astfel încât terții să
le cunoască şi să le achiziționeze comod,
informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori.
41. Servicii de educație, formare și instruire în
domeniul scufundărilor și în domeniul sportiv în
general, servicii educaționale privind abilitățile
în scufundările de agreement sau profesioniste,
instruire în tehnici sportive, ateliere organizate în
scopuri educative, instruire (coaching) sportivă,
servicii de pregătire și educație pentru scafandri,
antrenamente și pregătire fizică și mentală
pentru scafandri, organizarea de cantonamente
de pregătire pentru scafandri, cursuri de nutriție,
consiliere și consultanță legată de condiția fizică
a scafandrilor, cursuri, formare și instruire de
prim ajutor în situații de urgență, instruire în
domeniul asistenței medicale și al nutriției în
domeniul scufundărilor, servicii de antrenamente
fizice și mentale pentru scafandri, cursuri sau
programe personalizate ori de echipă, servicii
de creare și implementare a unor programe de
antrenament special care combina elementele
fizice cu elementele psihologice, nutriția și
fitness, organizare și coordonare de programe
de antrenamente și cursuri în domeniul
scufundărilor subacvatice destinate scafandrilor
amatori sau profesioniști, servicii de consiliere
și de pregătire pentru menținerea condiției
fizice și psihice a scafandrilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale și fizice
ale sportivilor și scafandrilor, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, publicare
de cărți, reviste, ziare, periodice, cataloage,
broșuri, jurnale, comentarii, articole în domeniul
scufundărilor, inclusiv pe internet sau on-
line, furnizarea online de publicații electronice
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
cele publicitare, publicarea cărților și a broșurilor,
publicare de ziare și reviste electronice online,
accesibile prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, organizarea de concursuri, turnee,
conferințe, competiții, gale şi simpozioane,
seminarii, webinarii, workshop-uri, demonstrații,
evenimente de specialitate, toate acestea în
domeniul subacvatic.

───────

(210) M 2020 07060
(151) 02/10/2020
(732) AVANGARDIS SRL, BD. PIPERA,

NR. I/VII, CLADIREA NORD CITY
TOWER, ET.8, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

DEMOCRACY MANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.14

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, conținut media,
baze de date computerizate (programe),
carduri de memorie USB, cărți electronice,
publicații electronice descărcabile, reviste
electronice, aparate de copiere, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, dispozitive pentru

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
negru
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stocarea de date, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, adaptoare pentru cabluri, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare
pentru prize, antene și componente ale
antenelor, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
și fire electrice, carduri de memorie, circuite
electrice și circuite imprimate, dispozitive
de memorie, software, aplicații software,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
terminale de plată, dispozitive de distribuire și
sortare a banilor, încărcătoare, baterii, piese
și accesorii pentru aparate de comunicații,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, buletine informative descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, casete
preînregistrate, desene animate descărcabile
sau înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
fișiere de date înregistrate, platforme de software
de calculator pentru rețele sociale, software
de comunicare, reţealistică și rețele sociale,
descărcabil sau înregistrat.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, agenții de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, analize
publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea spaţiului publicitar, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, demonstraţii
cu produse, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, marketing, studii
de marketing, servicii de relaţii media,
publicitate și marketing, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare,
campanii de marketing, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, concepere de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de logouri publicitare, redactare de texte
publicitare, servicii de publicitate și de
promovare, servicii de telemarketing, servicii

de prezentare a produselor către public,
servicii de creare de mărci (publicitate și
promovare), publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobile, dezvoltarea de concepte
publicitare, administraţie comercială, editare-
tehnoredactare texte publicitare, organizare
de târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, servicii de comenzi online, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou, intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucătărie și recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu pahare, vase de băut și articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, afișe,
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ghiduri, ziare, cărți, reviste, manuale, pungi din
hârtie și carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu telefoane inteligente, tablete inteligente,
încarcătoarea pentru telefoane și tablete, folii
de protecție pentru telefoane și tablete, căști
audio pentru telefoane și tablete, selfie-stick-uri,
huse de protecție pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate și instrumente medicale
și veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
echipament pentru tratarea, răcirea şi încălzirea
alimentelor și băuturilor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații sanitare şi de alimentare
cu apă, echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vehicule și mijloace de transport, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru

ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, piele și imitație de piele, blănuri
și piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, băuturi nealcoolice, bere,
băuturi alcoolice, articole pentru uz cu tutun,
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chibrituri, tutun și produse de tutun inclusiv
înlocuitori, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu CD-uri și DVD-uri
înregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, administrare
de afaceri, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, asistență comercială
în managementul afacerilor, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
administrarea centrelor de apeluri pentru terți,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, asistență în afaceri,
consultanță în marketing comercial, compilare
de statistici privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
campanii promoționale, cronică publicitară,
crearea materialului publicitar, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de anunțuri publicitare, date referitoare la
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
furnizare de informații de contact comerciale
și de afaceri, pe internet, înregistrarea de
comunicate scrise și de date (lucrări de birou),
întocmire de rapoarte economice, intermediere
publicitară, investigații comerciale, management
de afaceri comerciale, servicii de informații
comerciale cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.
41. Educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizare de divertisment sub formă

de clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, servicii jurnalistice, publicare
de jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line,
servicii pentru publicarea de ghiduri, servicii de
publicare de text electronic, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de consultanță în materie de publicare de cărți,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță
cu privire la publicarea de texte scrise (cu
excepția celor publicitare), servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronica, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
servicii de arhivă de bibliotecă, servicii de
bibliotecă pentru schimbul de cărți, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii și imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, transfer de know-how (instruire),
producție de spectacole, scriere de scenarii,
redactarea de scenarii, publicarea de scenarii de
teatru, compunere de cântece, compunere de
muzică pentru terți, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, subtitrare, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, pregătire
de subtitrare pentru evenimente teatrale în
direct, servicii educaționale și de predare,
producție de televiziune, concerte muzicale
pentru televiziune, producția de emisiuni de
televiziune, producție de filme pentru televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de spectacole de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, traducere lingvistică,
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servicii de traducere, traducere și interpretare,
traducere în format braille, furnizare de
servicii de traducere, prestare de servicii de
traducere, servicii de interpretare și traducere,
furnizarea de meditații de pregătire în domeniul
matematicii, furnizarea de meditații de pregătire
în domeniul geometriei, furnizare de instalații
pentru meditații, pregătire și instruire, testarea
vocațională (educațională), educație vocațională
pentru tineri, servicii educative în materie de
instruire vocațională, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte (altele decât cele publicitare),
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, divertisment
muzical, coruri de muzică gospel, organizare de
evenimente muzicale, organizare de concursuri
muzicale, servicii de compoziții muzicale,
producție de spectacole muzicale, servicii de
mixare muzicală, servicii de divertisment muzical
cu jazz, furnizare de informații în domeniul
muzicii, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de spectacole
în direct, spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, organizare de festivaluri
legate de muzica, producții de teatru, producția
pieselor de teatru, management artistic de
teatru, prezentare de piese de teatru, producție
de spectacole de teatru, servicii de producție
de teatru, producție de piese de teatru,
coordonare de spectacole de teatru, regizare
de spectacole de teatru, furnizare de instalații
de teatru, regizare de piese de teatru, servicii
de rezervare la teatru, prezentare de spectacole
de teatru, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, reprezentație de dans, muzică și
teatru, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
teatru, agenții de rezervări pentru bilete de
teatru, închirirere de aparate de iluminat
pentru teatru, închiriere de costume (teatru
sau baluri mascate), închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, prezentarea
de spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, organizarea spectacolelor,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
muzicale, prezentare de spectacole în direct,
prezentarea de spectacole de revistă oferite
în săli de spectacole, regizare de spectacole

muzicale, organizare de festivaluri, fotografie,
producție audio și video și fotografie, instruire
în fotografie, servicii ale unui fotograf, editare
de fotografii, închiriere de echipamente și
facilități audiovizuale și fotografice, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, servicii de club (divertisment sau
educaţie), servicii de discotecă (divertisment),
dublări, servicii de amuzament, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată nedescărcabile, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), prezentarea
prestaţiilor live, pictură pe faţă.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii
de cercetare, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, computerizare în nori (cloud
computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţ, amenajare/design interior, găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, închiriere de software de
calculator pentru gestiune financiară, asigurarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
pentru analiza datelor financiare și pentru
întocmirea de rapoarte, dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, proiectare
de hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, cercetare în domeniul
mijloacelor de comunicare sociale, programare
de aplicații multimedia, platformă ca serviciu
(PaaS), găzduire de conținut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului ca
serviciu (AcaaS), servicii IT, dezvoltare software,
programare și implementare, actualizare de
pagini de internet, actualizarea software-ului,
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, consultanță în materie de proiectare
și dezvoltare de software, închiriere de software
de calculator, asigurarea utilizării temporare de
software nedescărcabil, servicii de proiectare,
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servicii de ilustrare (design), servicii de design de
brand, servicii de design de produs, servicii de
arhitectură, găzduire de conținut digital, și anume
jurnale și bloguri online, programare de software
pentru portaluri de internet, spații de chat, linii de
chat și forumuri pe internet.

───────

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Massaranduba

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
furnizate de restaurant, bar şi bistro, servicii de
catering, servicii de închiriere de sezlonguri.

───────

(210) M 2020 07063
(151) 03/10/2020
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FORWARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. 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 web, al
aplicațiilor software sau al emisiunilor de tip
teleshopping, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de servicii, și
anume servicii de comerț de produse, servicii
bancare, servicii de furnizare a alimentelor
și băuturilor, servicii de înfrumusețare, servicii
oferite de săli de sport, servicii de divertisment
pentru copii oferite prin intermediul locurilor
de joacă, servicii de divertisment, servicii în
domeniul telecomunicațiilor, permiţând clienţilor
să vadă şi să achiziţioneze în mod
convenabil aceste servicii, publicitate, servicii
de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor

(210) M 2020 07061
(151) 02/10/2020
(732) GEORGE-RAZVAN MICU, 

STR. GENERAL MANU, NR. 22, 
ETAJ.2, AP.3, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU,
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BLOC CL 7, ETAJ 3, AP.10, 
JUDEŢ IAŞI, IAȘI,ROMANIA
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pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor
pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de intermediere
comercială, demonstraţii cu produse, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
financiare, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea de clădiri și spații în clădiri,
management imobiliar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
închiriere de spații comerciale în mall-uri, galerii,
magazine, ansambluri rezidențiale, centre
comerciale, închirierea apartamentelor, servicii
ale administratorilor de imobile (clădiri), de
exemplu servicii de închiriere sau evaluare sau
finanţare, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, cumpărarea și vânzarea de bunuri
imobiliare (clădiri și spații în clădiri), furnizare
de informații privind proprietățile imobiliare,
consultanță imobiliară.

───────

(210) M 2020 07065
(151) 03/10/2020
(732) SENTRUMDENT DVG SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 20, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400495,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SENTRUMDENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii medicale,
servicii veterinare, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,

servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(540)

eSeS QUALITY POWDER
COAT INNOVATIVE

ENGINEERING SUPERIOR
HAND PREP MIRROR POLISH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de recondiționare automobile.
───────

(210) M 2020 07066
(151) 04/10/2020
(732) ESES WHEELS SRL, 

STR. VINTILA MIHAILESCU, 
NR. 3,BL. 59, ET. 8, AP. 157, 
SECTOR 6,  BUCUREŞTI, 
060391, ROMANIA
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(540)

CLICK4HOME Împreună
pentru casa ta

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 07.01.08; 07.01.25; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
36. Furnizarea de cartele preplătite și jetoane
de valoare, servicii de asigurare, servicii de
depunere în casete valorice, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2020 07069
(151) 05/10/2020
(732) AUTOGAZ ROMANIA SRL, STR.

TOPORASI NR. 2-6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050344, ROMANIA

(540)

TV GAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Canistre (recipiente) din metal pentru
combustibil ce fac parte din instalaţia GPL
montată pe autovehicule.

───────

(210) M 2020 07068
(151) 05/10/2020
(732) ONESTOPHOME SRL, 

DRUMUL GURA PUTNEI NR. 45G,
CAMERA1, APARTAMENT 4, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

GRIVITA pub&grill
Prin scrisoarea de răspuns nr. 1007887/19.03.2021,

solicitantul/mandatarul a depus
declaraţia pentru neinvocarea unui drept

exclusiv pentru denumirea pub&grill.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea sălilor
de şedinţe, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

───────

(210) M 2020 07074
(151) 05/10/2020
(732) SONIA ELISABETA VRINCIANU,

BLD. GHEORGHE ȘINCAI NR. 13,
BL.5, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

psihologie cuantică by Sonia

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 26.11.02;
26.11.12

clase:
35. Publicitate.
41. Cursuri de dezvoltare personală (instruire).
44. Psihoterapie (individuală/grup), consiliere
psihologică (individuală/grup), terapii alternative
(individuală/grup).

───────

(210) M 2020 07071
(151) 05/10/2020
(732) GRIVITA FOOD SRL, 

CALEA GRIVITEI NR. 130, 
BIROU 1, PARTER, SECTOR 1, 
BUCURESTI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril SRL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI , 011653, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07079
(151) 05/10/2020
(732) ANDREI TIBERIU CIOCIU, CVA.

(540)

MEN'S HUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
3. Cosmetice și preparate cosmetice, articole
de toaletă nemedicinale, parfumuri, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate cosmetice
pentru curățarea, tratarea și îngrijirea părului,
preparate cosmetice pentru curățarea, tratarea și
îngrijirea părului ce pot fi și sub formă de loțiuni,
geluri, balsam, șampon, măști, creme, vopsele,
ceară, soluții, ser, pudră, pomade, ulei sau
spumă, preparate cosmetice pentru curățărea și
îngrijirea bărbii, produse cosmetice și de îngrijire
utilizate după ras, deodorante și antiperspirante
de uz uman sau veterinar, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii educative și de instruire, ateliere de

formare (instruire), organizare și coordonare
de cursuri, cursuri de cosmetică, cursuri
pentru îngrijirea corporală, cursuri în tehnici de
înfrumusețare, furnizare de cursuri de pregătire,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de demonstrații
în scop de instruire, organizarea de conferințe,
simpozioane, colocvii în scop educativ și de
divertisment, organizarea și coordonarea de
concursuri și competiți, organizare de expoziții în
scopuri educative și de divertisment.
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane, saloane de
frumusețe, servicii de coafare a părului, frizerii
pentru bărbați, servicii de bărbierie, servicii de
epilare, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de machiaj profesional, servicii de
saună, servicii de solar, servicii de manichiură,
pedichiură, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii pentru vopsirea părului, servicii pentru
îngrijirea părului, feței şi pielii, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții.

───────

(210) M 2020 07085
(151) 05/10/2020
(732) STUDIO 47 MS SRL, STR.

VINATORILOR NR.34, BL. D1A,
AP.7, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) STUDIO 47 MS SRL, CPT. MIRCEA
VASILESCU NR. 16-18, ET.1, AP.2,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BETTER THAN THE ORIGINAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, trimiterea de mesaje,
trasmiterea prin satelit, flux continuu (streaming)
de date.
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,

FLORILOR, BL. 12, SC. C, AP. 6,
JUD. BRAȘOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA
ȘTIRBU IOAN VICTOR, 
STR.ÎNFRĂȚIRII NR. 21, 
AP. 53, JUD.  BRAȘOV, BRAȘOV, 
BRAȘOV,  ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., 
STR.  CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de competiţii (educţie sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07089
(151) 05/10/2020
(732) LUICA BUSINESS PAN SRL,

STR. GEN. IOAN CULCER
NR.6, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

La Zeina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

clase:
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de restaurante udon and
soba, servicii de restaurante washoku.

───────

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

(540)

COOKIES & FRIENDS

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.08; 02.09.14; 02.09.19;
11.03.03; 08.01.10; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, preparate
aromatice alimentare, mix pentru clătite sărate,
biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), chifle dulci, pudră de tort,
cocă de tort, aluat de tort, glazură de tort
(glazurare), torturi, prăjituri, bomboane de decor
pentru torturi, caramele (dulciuri), caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite

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

(210) M 2020 07092
(151) 05/10/2020
(732) ADRIAN NAE, 

STR. NICOLAE BĂLCESCU 
NR. 164, JUDEȚULPRAHOVA, 
MIZIL, PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, roz, bej,
maro deschis, maro inchis, alb, negru
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în ciocolată, cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse de
cofetărie), aluat, dulce de leche (dulceaţă de
lapte), arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, colţunaşi pe bază de
făină, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), coulis de
fructe (sosuri), turtă dulce, golden syrup (sirop
auriu), halva, batoane de cereale bogate în
proteine, sandvişuri de hot dog, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie),
pastile (produse de cofetărie), macarons, biscuiţi
cu malţ, marţipan, mentă pentru produse de
cofetărie, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, bomboane mentolate, pesto, biscuiţi
petit-beurre, petits fours, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis, clei de albine, budinci, quiche
(tartă), ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, sandvişuri,
sosuri (condimente), biscuiţi din orez, sorbeturi
(îngheţate), şerbeturi (îngheţate), profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă
de cocos, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), spaghete, pacheţele de primăvară,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, sos de
roşii, tortillas, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), vafe belgiene, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie, servicii de comerţ
cu preparate alimentare, servicii de comerţ cu
biscuiţi şi fursecuri, servicii de comerţ cu pâine
şi produse de panificaţie, servicii de comerţ cu
produse de patiserie, servicii de comerţ cu torturi

şi prăjituri, servicii de comerţ cu îngheţată şi
produse pe bază de îngheţătă, servicii de comerţ
cu cafea şi băuturi pe bază de cafea, servicii de
comerţ cu cacao şi băuturi pe bază de cacao,
servicii de comerţ cu ceai şi băuturi pe bază de
ceai, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice,
servicii de comerţ cu alimente semipreparate
și snack-uri, servicii de comerţ cu preparate
coapte, servicii de comerţ cu dulciuri.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă,
transfer de know-how (instruire), servicii
de discotecă, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
şi susţinerea de seminarii, planificarea de
petreceri (divertisment), publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali.

───────
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(210) M 2020 07093
(151) 05/10/2020
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM. C2,
BL. 36, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 26.11.10; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.15

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), instalarea de software pentru calculatoare,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor de
carbon, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 07094
(151) 05/10/2020
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM. C2,
BL. 36, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 24.17.02; 26.11.10; 26.11.12;
27.05.01; 29.01.15

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
bleu,negru, alb

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
bleu,negru, alb
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(IT), instalarea de software pentru calculatoare,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor de
carbon, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 07095
(151) 05/10/2020
(732) PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL, STR.
BAICULUI NR. 31, LOTUL 3,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PACO PALETAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.15;
26.01.04; 26.01.16; 19.03.06

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieţei, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi și alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sosuri pentru înghețată,
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, șerbeturi (îngheţată), îngheţată
vegană, îngheţată de fructe, îngheţată cu
fructe, îngheţată din lapte, amestecuri de
îngheţată, lianţi pentru îngheţată, lapte congelat
(îngheţată), batoane de îngheţată, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată pe băţ, îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata), prafuri de
îngheţată instant, îngheţată de iaurt (îngheţate),
îngheţată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de îngheţată, îngheţată sub formă de sandviş,
batoane de îngheţată pe băţ, pudră de îngheţată
comestibilă pentru folosirea la maşini de
îngheţată, dulciuri de îngheţată de iaurt, batoane
de îngheţată cu fructe, agenţi organici de legare
pentru îngheţată, amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată, produse de îngheţată
pe bază de soia, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, îngheţată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
amestecuri pentru cornete de îngheţată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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 web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngheţata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îngheţata.

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu, mov, negru
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(210) M 2020 07097
(151) 05/10/2020
(732) PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL, STR.
BAICULUI NR. 31, LOTUL 3,
SECTORUL 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PACO PALETAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.01;
26.01.16; 19.03.06

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieţei, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, îngheţată,
sorbeturi și alte îngheţate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), sosuri pentru înghețată,
arome folosite pentru prepararea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, șerbeturi (îngheţată), îngheţată
vegană, îngheţată de fructe, îngheţată cu
fructe, îngheţată din lapte, amestecuri de
îngheţată, lianţi pentru îngheţată, lapte congelat
(îngheţată), batoane de îngheţată, înlocuitor
de îngheţată, îngheţată pe băţ, îngheţată pe
bază de iaurt (predomină îngheţata), prafuri de
îngheţată instant, îngheţată de iaurt (îngheţate),
îngheţată infuzată cu alcool, băuturi pe bază
de îngheţată, îngheţată sub formă de sandviş,
batoane de îngheţată pe băţ, pudră de îngheţată
comestibilă pentru folosirea la maşini de

îngheţată, dulciuri de îngheţată de iaurt, batoane
de îngheţată cu fructe, agenţi organici de legare
pentru îngheţată, amestecuri pentru prepararea
produselor din îngheţată, produse de îngheţată
pe bază de soia, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, îngheţată care nu e preparată din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din îngheţată, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
amestecuri pentru cornete de îngheţată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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 web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îngheţata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îngheţata.

───────

(210) M 2020 07099
(151) 05/10/2020
(732) PEAK TOYS DISTRIBUTION

SRL, CALEA BACIULUI NR. 47,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT. 19, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(540)

PEAK TOYS

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu, mov, negru
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(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 29.01.15; 21.01.09

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii de mobilier
pentru păpuși (jucării), aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, arme de jucărie, articole de îmbrăcăminte
pentru jucării, articole de înot pentru menținerea
corpului la suprafața apei, pentru uz recreativ,
articole de joacă educative, articole de
gimnastică și de sport, balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), baloane pentru joacă,
blocuri de construcție (jucării), căluți-balansoar
(jucării), căsuțe de jucărie, corturi de joacă,
console de jocuri portabile, costume de carnaval
pentru copii, castele gonflabile pentru copii,
călușei (jucării), corzi de sărit, coșuri de baschet,
discuri de aruncat (jocuri cu inele), echipament
de locuri de joacă pentru copii, echipamente
pentru terenuri de joacă, echipament pentru
înot (articole sportive), instrumente muzicale
de jucărie, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
muzicale, jucării gonflabile, jucării din lemn,
jucării din plastic, jucării din metal, jucării
din pânză, jucării din cauciuc, jucării de
pluș, jucării pentru nisip, jocuri electronice cu
caracter educațional, leagăne pentru bebeluși,
leagăne, mobilier de jucărie, mingi pentru jocuri,
mese multifuncționale pentru copii (jucării),
măști de jucărie, mașinuțe cu acționare
electronică, mașini de jucărie, mâncare de
jucărie, marionete, roboți de jucărie, puzzle-
uri, puști de jucărie, plute pentru înot, jucării
din plastilină inteligentă, plante de jucărie,
pistoale (jucării), piste pentru machete de
vehicule, piscine gonflabile pentru agrement,
păpuși (jucării), seturi de unelte de jucărie,
seturi de tren (articole de joacă), seturi de
păpuși, seturi de jucării cu unelte de tâmplărie,
seturi de masă de jucărie, seturi de jucării,
sănii (articole de joacă), seturi de asamblare
de figurine, seturi de construcție de jucărie,
structuri de cățărat pentru terenuri de joacă,
tobogane acvatice (articole de joacă), tobogane
(articole de joacă), tuneluri de jucărie, truse de
modelare, trotinete (nu vehicule), triciclete pentru
copii mici (jucării), trambuline, vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), vehicule de jucărie electronice, vehicule

de jucărie electronice teleghidate, vehicule de
jucărie cu telecomandă, zornăitoare pentru
bebeluși care conțin inele de dentiție.

───────

(540)

weddink UNIQUE
WEDDING INVITATIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.13

clase:
16. Invitaţii (articole de papetărie], gravuri,
tablete de ceară pentru sigilii.
40. Gravarea de sigilii.

───────

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

(210) M 2020 07100
(151) 05/10/2020
(732) IULIANA PORUSNIUC, 

STR. 2 RUE FRANCOISE 
DOLTO,  BONNEUIL SUR 
MARNE, 94380,FRANȚA

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07101
(151) 05/10/2020
(732) POOL COM S.R.L., STR. LT. PĂIȘ

DAVID, NR. 2, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(540)

pool mob design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 12.01.01; 12.01.17;
12.01.21; 29.01.12

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier pentru
dormitor, mobilier de grădină, mobilier pentru
computer, mobilier de interior, mobilier din
lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier pentru copii,
mobilier pentru bebeluși, piese de mobilier,
mobilier pentru șezut, mobilier de exterior,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
casă, birou și grădină

───────

(210) M 2020 07103
(151) 05/10/2020
(732) NEXT AGRICULTURE SRL,

(540)

nextfarm

(531) Clasificare Viena:
29.01.11

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

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

───────

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

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

BD. TIMIŞOARA, NR. 26, 
ETAJ1, CAMERA 6, 
SECTOR 6,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culorirevendicate: portocaliu 
(HEX#FF8000)
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(210) M 2020 07104
(151) 05/10/2020
(732) MONICA MATEI, STR. DRUMUL

PĂDUREA NEAGRĂ NR. 35-43,
BL. 13B, AP. 36, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WILLTITUDE
mental toughness

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.03

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

41. Antrenare (instruire), transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii în
domeniul educaţiei, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană.

───────

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

(540)

2Clean

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.14; 07.01.08

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru igiena
orală nemedicinale, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, săpunuri și geluri,
odorizante de casă, produse de curățare
pentru vehicule, preparate pentru spălare,
preparate pentru spălare de uz menajer,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, abrazivi, preparate cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice, detergenți, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
detergenți de uz casnic, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți ecologici de rufe,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de uz
menajer, detergenți pentru vasul WC, detergenți
sub formă de spumă, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți de rufe pentru curățare
de uz menajer, detergenți, alții decât cei folosiți în

(591) Culori revendicate: roşu, galben,
albastru, verde, mov, bleu, lila

(210) M 2020 07106
(151) 05/10/2020
(732) CARESS SOCIETY SRL, 

STR. RUDULUI, NR. 114, 
PLOIESTI,  PRAHOVA, ROMANIA
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timpul proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, soluții de curățare pentru îndepărtarea
petelor, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, soluții pentru scoaterea petelor (agenți
de curățare), soluții de ștergere, întreținere și
curățare a mașinilor, soluții de detergent pentru
curățarea articolelor de încălțăminte, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, ceară preparată pentru lustruire,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
detergent pentru spălare, creme de lustruit,
produse de curățat nemedicinale, detartranți
de uz casnic, preparate pentru șlefuire,
geluri de curățare pentru WC-uri, lichide
degresante, lichide de curățare, lichide de
spălare, preparate decapante (degresante),
preparate chimice de curățare pentru uz
casnic, parfumuri pentru automobile, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, produse de curățare
pentru parbriz, produse de curățare de uz
casnic, preparate pentru ștergerea petelor,
produse pentru îndepărtarea petelor, produse
de lustruit, produse decolorante, produse de
înălbire de uz casnic, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spray de
uz casnic, produse de curățat pentru cuptoare,
produse de curățat pentru toalete, produse
de spălat legume și fructe, produse pentru
curățarea tapițeriei, produse pentru decolorare,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru clătire, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse degresante pe bază de
solvenți, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
pentru spălare, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, șampon de covoare,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, săpun de uz casnic, spray-uri
de curățare, spray-uri de degresare, spray
pentru luciu, soluții pentru curățarea covoarelor,
substanțe degresante, substanțe de curățare
pentru uz casnic, uleiuri naturale de curățare,
uleiuri de curățare, preparate pentru baie
nemedicinale, deodorante pentru uz uman sau
veterinar, deodorante și antiperspirante pentru
uz uman sau veterinar, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
paste de dinți nemedicinale, parfumuri, geluri de

curățare, geluri de baie (nemedicinale), geluri de
uz cosmetic, geluri de corp, geluri pentru față,
produse cosmetice sub formă de geluri, creme,
loțiuni și geluri hidratante cosmetice.
5. Deodorante WC, deodorante pentru
automobile, geluri antibacteriene, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
alcool medicinal, antiseptice, bactericizi,
dezinfectante, germicide, loțiuni antibacteriene
pentru mâini, loțiuni medicinale după-
ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice.

───────

(210) M 2020 07107
(151) 05/10/2020
(732) SORIN PLATON, STR. FAGULUI,

NR.80A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

exterminatorul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Acaricide, acaricide de uz casnic,
acaricide de uz industrial, preparate chimice
care ucid sporii, agenți fungicizi, otrăvuri
bacteriene, batoane pentru fumigație folosite
ca dezinfectante, benzi cu adeziv utilizate
împotriva dăunătorilor, bețișoare fumigante
pentru îndepărtarea dăunătorilor, bețișoare anti-
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țânțari, biocide, biocide sintetice, biopesticide
de uz casnic, clei pentru prins muște,
fumiganți pentru îndepărtarea dăunătorilor,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare pe
animale, bile de naftalină pentru îndepărtarea
dăunătorilor, brățări impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, brățări vândute
preumplute cu preparate insectifuge, erbicide,
fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
larvicide, nematicide, moluscocide, ovicide,
pesticid pentru nematode, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
repelente de țânțari, pudre pentru eliminarea
puricilor, pudre împotriva puricilor, regulatori de
creștere a insectelor, soluții insecticide pentru
spălături veterinare, spray antiinsecte, spray-
uri împotriva puricilor, substanțe antimucegai,
substanțe care atrag insectele, substanțe
repelente pentru viermi folosite pentru gazon
sau iarbă, vermicide, zgărzi antiparazitare pentru
animale.
37. Servicii de deratizare, servicii de
control al dăunătorilor, alții decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, controlul dăunătorilor cu privire
la clădiri, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva infestării
bacteriene, dezinfecție, eliminarea dăunătorilor,
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva paraziților, servicii de fumigație,
dezinfectare a veselei, controlul termitelor,
controlul infestării cu purici, dezinfectarea
clădirilor împotriva contaminării cu bacterii,
distrugerea dăunătorilor (nu cea practicată

în agricultură), protejarea clădirilor contra
pătrunderii dăunătorilor și paraziților, pulverizare
de insecticide pentru locuințe rezidențiale,
pulverizare insecticide pentru clădiri comerciale,
tratarea suprafețelor cu produse repelente
pentru îndepărtarea animalelor, servicii de
dezinsectie.

───────

(210) M 2020 07108
(151) 05/10/2020
(732) HIPOO RETAIL SRL-D, STR.

TINTARENI, NR. 325, JUDETUL
PRAHOVA, TANTARENI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DOCTOR SHIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.15

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneți, materiale înregistrate, baze de date
computerizate (programe), conținut media,
software, aplicații software, echipamente de
comunicare, echipamente pentru comunicarea
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de date, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, echipament de
comunicație punct-la-punct, echipamente de
radiodifuziune, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, dispozitive audio și receptoare
radio, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
dispozitive pentru captarea și dezvoltarea
imaginilor, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
componente electrice și electronice, cabluri
și fire electrice, huse pentru pagere, huse
pentru tablete, huse pentru laptopuri, huse
pentru telefoane, huse pentru casete video,
huse pentru agende electronice, huse pentru
telefoane inteligente, huse adaptate pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
pentru aparate optice, huse pentru CD-uri,
huse pentru aparate cinematografice, huse
pentru calculatoare tabletă, huse pentru DVD
playere, huse pentru CD-playere, huse pentru
receptoare de telefon, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru discuri de calculator,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din piele
pentru tablete, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse pentru aparate de fotografiat,
huse adaptate pentru aparate de fotografiat,
huse cu clapetă pentru smartphone-uri, huse
adaptate pentru calculatoare notebook, huse din
piele pentru telefoane mobile, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, huse pentru
calculatoare de tip laptop, huse de protecție
pentru playere MP3, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse pentru protejarea
calculatorului de praf, huse speciale pentru
aparate și echipamente fotografice, huse din
hârtie pentru receptoare de telefon, huse pentru
asistenți digitali personali (PDA-uri), huse pentru
dispozitive de stocare de date, huse pentru
dispozitive digitale de ajutor personal, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, huse de protecție
pentru asistenți personali digitali (PDA-uri), huse
din pânză sau material textil pentru telefoane
mobile, huse de protecție pentru cititoare de
cărți electronice, huse pentru aparatură de citire
a fișierelor în format MP3, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru

telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, protecții
pentru prize, sticlă optică, lentile, carcase
de acumulatoare, carcase pentru dischete,
carcase de baterii, carcase de acumulatoare,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru compact-discuri, carcase pentru
comutatoare (electronice), carcase pentru
aparate de măsurare, carcase pentru telefoane
mobile, carcase pentru conectoare electrice,
carcase carduri de memorie, carcase pentru
DVD-uri, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru aparate electrice, carcase
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase de protecție pentru
discuri magnetice, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, dispozitive periferice de
calculator, mouse (periferice de calculator),
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), periferice adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, memorii USB,
cabluri USB, încărcătoare USB, adaptoare
USB, USB hub-uri, cabluri USB pentru
telefoane mobile, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
rapide pentru dispozitive mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, lentile pentru selfie-uri,
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, căști, căști stereo,
căști auriculare, căști audio, căști in-ear, cutii
pentru căști, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane inteligente, căști pentru realitate
virtuală, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
de vizualizare stereoscopică în 3D, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri video,
căști cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
căști pentru aparate electronice portabile pentru
jocuri, microcalculator stick, stickuri de memorie,
boxe, boxe stereo, boxe portabile, boxe de
calculator, boxe de monitor, boxe pentru
automobile, suporturi pentru boxe, cabluri
pentru boxe, boxe fără fir, ventilatoare interne
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de răcire pentru calculatoare, ventilatoare de
răcire pentru componente electrice, ventilatoare
pentru unități centrale de procesare (CPU),
ventilatoare de răcire pentru U.C.P., circuite de
control electronic pentru ventilatoare electrice,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, software pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă descărcabil, monitoare
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
microfoane pentru aparate de jocuri video de
larg consum, monitoare pentru aparatele de
jocuri video de tip arcade, adaptoare ca pentru
aparatele de jocuri video de larg consum.
20. Mobilă și mobilier, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal (mobilier), statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau
plastic, containere și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, paturi,
somiere, saltele și perne, rame pentru tablouri,
sticlă argintată (oglinzi), oglinzi (sticlă argintată),
scaune, scaune pliante, scaune ergonomice,
scaune înalte, scaune rabatabile, scaune
gonflabile, scăunele-leagăn, scaune de birou,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baie,
scaune pentru baruri, scaune pentru banchet,
scaune de lucru, scaune pentru bebeluși, scaune
de susținere, perne pentru scaune, scăunele
pentru baie, scaune de conferință, scaune din
metal, scaune de copii, scaune cu ax, perne
pentru scaune, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune cu roți pivotante, scaune cu spătar
rabatabil, scaune pentru săli de mese, scaune
ca mobilier de birou, scaune de masă pentru
bebeluși, huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, scaune ergonomice pentru masajul pe
scaun, perne pentru scaune ca piese de mobilier,
scaune fără picioare în stil japonez (zaisu), huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), suport pentru spate portabil pentru
folosirea la scaune, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, birouri, birouri (mobilier), birouri portabile,
etajere de birou, birou de scris, birouri și mese,
corpuri de birou independente.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri
(articole de noutate și amuzament) și pomi de
Crăciun artificiali, aparate pentru jocuri video,
aparate de jocuri video pentru acasă, cutii pentru
aparate de jocuri video, dispozitive de control
pentru aparate de jocuri video, folii de protecție
pentru telecomenzi pentru aparate de jocuri
video, huse de protecție pentru telecomenzi
pentru aparate de jocuri video, manete de

joc pentru aparate de jocuri video, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri de
masă, jocuri de masă electronice, mese de joc
pentru shuffleboard (articole sportive), scaune
de joc interactive pentru jocuri video, aparate
pentru jocuri de calculator, aparate pentru jocuri,
componente de joc electronice portabile, console
de jocuri, console de jocuri portabile, controlere
pentru console de jocuri, genți adaptate special
pentru consolele de jocuri video de mână,
mouse-uri pentru jocuri, tastaturi pentru jocuri.

───────

(210) M 2020 07109
(151) 05/10/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
45202, OH, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, 1, 011056, ROMANIA

(540)

360 comfort fit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.14; 26.01.03

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

5. Scutece bebeluși, scutece-chilot pentru
bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).

───────
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(210) M 2020 07110
(151) 05/10/2020
(732) GREENFOREST SRL, STR.

SIMION BARNUTIU, NR. 28,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300133, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GreenForest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.01.05; 26.04.02

clase:
6. Feronerie.
20. Mobilă și mobilier din lemn.
37. Servicii de acoperire a lucrărilor de zidărie de
cărămidă, instalarea facilităților pentru magazine
(amenajare), amenajări interioare ale birourilor
(instalare), instalarea facilităților pentru spații
comerciale (amenajare), aplicare de șape,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea facilităților pentru interiorul
clădirilor companiilor (amenajare).
42. Amenajări interioare pentru clădiri (design).

───────

(210) M 2020 07112
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Acționează decisiv
cu Faringo Intensiv

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), servicii
de comerț cu amănuntul șl cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, ținerea
evidenței contabile/contabilitate,
facturare, licitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, distribuirea de
eșantioane, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(540)

Nu sta ca Don pe Tron ! Ai
un aliat ! FURAZOLIDON

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/

(210) M 2020 07113
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., 

STR. FABRICII NR. 124, 
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,  
CLUJ, ROMANIA
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vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere

pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(540)

Unește rapid vocile românilor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru

(210) M 2020 07114
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., 

STR. FABRICII  NR. 124, 
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
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scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul

lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(540)

Balonare sau mâncare?
Kebene şi poftă mare!

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe șl alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,

(210) M 2020 07115
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., 
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preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate

și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptand transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri

10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole, pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole șl dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
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comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07116
(151) 08/10/2020
(732) ROXANA-LUCIA DRAGOMIR,

STR. BELIZARIE, NR. 5, BL. 21/7,
SC. A, ET. 3, AP. 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

activ ad the little
agency that could

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre

în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de
materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri şi servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, agenții de

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, 
GRIVITA 37E, JUDEŢ ILFOV, 
OTOPENI, ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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publicitate, analiza impactului publicității, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analize publicitare, anunțuri la mica publicitate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare

de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata şi radiofonică, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
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promovare de servicii de asigurare, in numele
unor terti, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru

proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică în vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, servicii de
grafică publicitară, servicii de consultanţă privind
imaginea companiei (identitate corporativă),
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
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pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea

de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, testare de marcă (promovare),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoţional.

───────

(210) M 2020 07119
(151) 06/10/2020
(732) EVGHENII SOLOVIOV, COMUNA

(540)

BELLISSIMO DI GIORNO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2020 07120
(151) 06/10/2020
(732) OANA-MARIA PUȘCAȘ, SPLAI

(740) Cabinet Individual Neacșu Carmen
Augustina, STR. ROZELOR NR.12,
AP.3, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430293, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

LIOLEA ENERGIZANT
ROMÂNESC CUNOSCUT
ÎNAINTE DE A FI FAIMOS

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
30. Amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, budinci, produse de brutărie, produse

MOSNA, BL. 1, SC. A, ET. 1, AP. 1,
JUDEŢ IAŞI, SAT MOSNA, IAȘI,
ROMANIA

CRIȘANEI NR. 9, BLOC A3, ET. 5,
AP. 23, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA
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de cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), sufleuri ca
desert, spume de desert (dulciuri), specialități
de patiserie, rahat turcesc, produse pe bază de
ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2020 07121
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHATEL,
CH-2000, ELVEȚIA

(540)

MARLBORO FINE TOUCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07123
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(540)

MARLBORO
EMERALD TOUCH

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07124
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

(540)

MARLBORO RED TOUCH XL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011235, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011235, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 011235, ROMANIA
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34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07126
(151) 06/10/2020
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

EFERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate nemedicinale
pentru igiena orală, preparate cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru baie, produse pentru machiaj,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
pentru depilat, produse cosmetice pentru
spălare, produse pentru bărbierit, produse
cosmetice pentru curățarea feței, produse pentru
împrospătarea respirației, produse cosmetice
pentru piele, produse pentru aranjarea părului,
produse nemedicinale pentru lustruirea dinților,
produse nemedicinale pentru îngrijirea dinților,
produse cosmetice pentru animale, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante pentru
mâini, produse exfoliante pentru față, produse

nemedicinale pentru curățarea dinților, geluri
nemedicinale pentru albirea dinților, paste
nemedicinale pentru albirea dinților, creme
nemedicinale pentru albirea dinților, pudră
nemedicinală pentru curățarea dinților, preparate
nemedicinale de albire a dinților, benzi de
albire a dinților (cosmetice), produse lichide
pentru curățarea dinților, benzi de albire pentru
dinți impregnate cu preparate de albire a
dinților (cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea gurii şi a dinților.

───────

(210) M 2020 07128
(151) 06/10/2020
(732) SC PAFLAD CORPORATION

SRL, STR. OSTAȘILOR NR. 27,
CORP A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010203, ROMANIA

(540)

Digital PASS Allow
us to impress you!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.18; 26.11.06;
29.01.12

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
verde deschis
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(210) M 2020 07129
(151) 06/10/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(540)

STII DE VREME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.23; 26.01.05

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă

privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii

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

(591) Culori revendicate: roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, difuzare online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,

informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 07130
(151) 06/10/2020
(732) MATERIA VERDE S.R.L.,

(540)

verdesco
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă de nucă de cocos ca băutură,
aperitive fără alcool, băutură de ghimbir
seacă, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
care conțin vitamine, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi cu suc de ghimbir,
băuturi cu suc de portocale, băuturi cu suc de
struguri, nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi din legume,
băuturi din orez integral, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice

ŞOSEAUA PANTELIMON 
NR. 255, BLOC 43, SC. G, 
ET. 10, AP.  281, SECTORUL 2, 
BUCURESTI, 021613, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., 
STR.  SARGUINTEI NR. 39, AP. 12, 
JUD.  MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540543, MUREȘ, ROMANIA
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aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
îmbogățite cu vitamine și cu săruri minerale,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de prune afumate,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi răcoritoare cu
aromă de cafea, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
siropuri pentru băuturi, bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi răcoritoare
pe bază de fructe cu aromă de ceai, bere
blondă, bere brună, bere bock, bere cu aromă de
cafea, bere de grâu, bere din extract de rădăcini,
bere fără alcool, bere neagră (cu malț prăjit),
bere și produse de bere, beri aromatizate, beri
artizanale, cidru fără alcool, citronadă, cocteiluri
de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool,
esențe pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
extracte din fructe fără alcool, IPA (bere blondă
indiană), preparate nealcoolice pentru fabricarea
lichiorurilor, siropuri pentru limonadă, limonade,
bere din malț, must de malț, nectaruri de
fructe, nealcoolice, pudre folosite la prepararea
băuturilor cu apă de nucă de cocos, punci
nealcoolic, șerbeturi din fructe (băuturi), sevă
de arțar, sevă de mesteacăn, sirop de coacăze
negre, sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, sorbete sub formă
de băuturi, sorbeturi (băuturi), suc de coacăze
negre, suc de grepfrut, suc de guave, suc de
lămâie folosit la prepararea băuturilor, suc de
mango, sucuri, suc de rodii, vinuri fără alcool,
sucuri de fructe organice, sucuri de aloe vera,
sucuri carbogazoase, sucuri de ginseng roșu
(băuturi), sucuri de legume (băuturi), sucuri de
fructe utilizate ca băuturi.

31. Afine crude, afine neprelucrate, afine
proaspete, afine sălbatice, proaspete, agar-agar
nepreparat (tengusa), agrișe proaspete, alge
brune nepreparate (hijiki), alge kelp nepreparate
(kombu), alge lăptuca de mare nepreparate
(aosa), alge marine comestibile, nepreparate,
alge marine nepreparate (wakame), alge
marine, proaspete, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, alge neprocesate
pentru consumul uman, alge nori comestibile,
nepreparate, alge pentru consum uman,
proaspete, alge proaspete, alge roșii marine
altele decât cele de uz medical, aloe
vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
alune, neprelucrate, alune caju proaspete,
alune, proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), amestecuri de semințe sălbatice,
neprelucrate, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ardei chilli (plante), avocado crud,
avocado neprelucrat, bacă, fructe proaspete,
bame proaspete, banane proaspete, avocado
proaspete, boabe de soia proaspete, boabe
de malț (neprelucrate), boabe crude de cacao,
busuioc proaspăt, bureți-galbeni proaspeți,
bureți negri (pleurotus ostreatus), proaspeți,
căpșuni proaspete, cartofi dulci, proaspeți,
cartofi dulci, proaspeți (yam), castane de
apă proaspete, castane proaspete, cereale
brute, cereale crude (neprelucrate), cereale
neprelucrate, cereale neprocesate, cereale
neprelucrate pentru consum, chili proaspăt,
cimbru proaspăt, cireșe (neprelucrate), cireșe
(proaspete), citrice proaspete, ciupercă de
bambus (phallus indusiatus), proaspătă, ciuperci
crude, ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
ciuperci shiitake, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii, proaspete, coriandru
proaspăt, curmale crude, curmale neprelucrate,
curmale proaspete, dude proaspete, dovlecei
proaspeți, fasole neprelucrată, fistic proaspăt,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
crude, fructe de guava proaspete, fructe de
kiwi, proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
goji proaspete, fructe ecologice, proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe
lychee neprocesate, fructe neprelucrate, fructe
proaspete, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de mangustan, fructe proaspete
de myrica, fructe proaspete de naranjilla,
fructe proaspete de păducel, fructe proaspete
de rambutan, fructe proaspete de sapodilla,
fructe, nuci, legume și ierburi proaspete,
fructe și legume proaspete, fructul pasiunii
proaspăt, frunze de ceai neprocesate, ghimbir
neprelucrat, ghimbir crud, ghimbir proaspăt,
ginseng neprelucrat, ginseng proaspăt, grâu,
grâu proaspăt, guave-căpșună proaspete, gutui
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proaspete, grepfrut, proaspăt, hrean, proaspăt,
hrișcă nepreparată, iarbă proaspătă, iarbă de
grâu (khorasan), proaspătă, iarbă grasă, legume
proaspete, ierburi neprelucrate, ierburi pentru
consumul uman sau animal, proaspete, ierburi
(plante), lămâi crude, lămâi proaspete, legume
crude, legume ecologice, proaspete, legume
asiatice cu frunze, proaspete, legume proaspete,
leguminoase proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), linte proaspătă, malț, malț de
orz, malțuri și cereale neprocesate, mandarine
proaspete, mango proaspăt, mere proaspete,
măsline crude, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, mazăre proaspată, mei nepreparat,
mentă (proaspătă), mere crude, mere proaspete,
merișoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți, mure
galbene proaspete, mure proaspete, năut
proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci proaspete,
nuci braziliene proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), nuci de betel, proaspete, nuci
de cocos, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola proaspete, nuci de ginkgo proaspete,
nuci neprelucrate, nuci pecan proaspete,
nuci proaspete, oregano proaspăt, orz, ovăz,
pătrunjel proaspăt, pere proaspete, polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
primă pentru uz industrial, polen de albine
(neprocesat), polen (materie primă), pomelo,
proaspete, portocale proaspete, portocale crude,
portocale roșii proaspete, porumb, prune,
proaspete, quinoa nepreparată, rădăcini de
uz alimentar, rodii proaspete, roșcove, crude,
roșcove de chile (alimente pentru animale),
roșii cherry, proaspete, roșii proaspete, rozmarin
proaspăt, rubarbă proaspătă, rucola proaspătă,
salate verzi proaspete, semințe brute, semințe
de chia neprocesate, semințe de floarea-
soarelui proaspete, semințe de fructe, semințe
de flori pentru plantare, semințe de grâu
pentru plantare, semințe de in comestibile,
neprocesate, semințe de in nepreparate,
semințe de legume pentru plantare, semințe
de secară pentru plantare, semințe de pin,
proaspete, semințe de soia verde proaspătă
în teacă (soia verde), semințe naturale,
semințe neprocesate, sfeclă crudă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel crud,
sparanghel proaspăt, spirulină nepreparată,
struguri proaspeți, susan comestibil, neprelucrat,
trufe proaspete, urzici proaspete, usturoi crud,
usturoi proaspăt, verdețuri ecologice, proaspete,
zmeură neagră, proaspătă (bokbunja), zmeură
proaspătă.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
agenţii de import și export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de târguri

comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
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vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii publicitare și de promovare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de publicitate și

reclamă, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice
5. Alge roșii marine de uz medical, apă de gură
de uz medical, ape de gură de uz medical,
băuturi din lapte de malț de uz medical, băuturi
minerale de uz medicinal, băuturi pe bază de
vitamine pentru scopuri medicale, băuturi pe
bază de plante, de uz medicinal, bomboane
medicamentoase, canabis de uz medical,
capsule de ginseng de uz medical, capsule de
tuse, ceai medicinal, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creme din plante de uz medical,
decocturi din plante medicinale, dropsuri de uz
farmaceutic, dropsuri de uz medical, dropsuri
medicamentoase, emulsie de migdale de uz
farmaceutic, eucalipt de uz farmaceutic, extract
de scoarță de uz medical, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante medicinale,
extracte din plante medicinale, folosite în
scop medical, extracte din plante și din
ierburi de uz medical, fibre din semințe de
in măcinate destinate utilizării ca supliment
dietetic, ginseng pentru uz medicinal, gumă de
mestecat de uz medical, extracte de hamei
de uz farmaceutic), ierburi medicinale, ierburi
medicinale uscate sau conservate, îndulcitori
dietetici de uz medical, infuzii dietetice de uz
medical, infuzii din plante medicinale, lăptișor
de matcă de uz medical, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, loțiuni medicamentoase,
pastă de dinți medicamentoasă, picături cu
vitamine, polen de albine pentru uz ca
supliment alimentar în dietă, preparate cu
amestec de vitamine, preparate din aloe
vera de uz terapeutic, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
plante de uz medical, preparate multivitaminice,
preparate pe bază de multivitamine, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, produse alimentare din ginseng
pentru uz medical, produse alimentare din
ginseng roșu pentru uz medical, produse
farmaceutice homeopate, propolis pentru uz
farmaceutic, rădăcini ale plantelor medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, semințe de
in de uz farmaceutic, semințe de ricin de
uz farmaceutic, sirop de tuse, siropuri de uz
farmaceutic, suplimente alimentare, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de semințe
de in, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente alimentare de
uz medical, cu efect cosmetic, suplimente
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alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de polen,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente dietetice din polen de pin,
suplimente dietetice pe bază de grâu, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de pulbere,
suplimente dietetice sub formă de prafuri cu
arome de fructe, suplimente dietetice sub formă
de prafuri pentru băuturi, suplimente homeopate,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente nutritive, suplimente
nutritive care conțin extracte de ciuperci,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, ulei de cocos de uz medical, ulei
de migdale de uz farmaceutic, ulei de mentă
dementolizat, de uz medical, ulei de ricin de uz
medical, uleiuri medicinale, vitamine și preparate
cu vitamine.
29. Afine preparate, afine uscate, agar-
agar pentru uz culinar, alge comestibile
(procesate), alge comestibile, preparate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine, uscate, alge (prelucrate), alge
preparate pentru alimentație umană, alge roșii
comestibile, alge uscate comestibile, alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi), aloe
vera preparată pentru consum uman, alune de
pădure preparate, alune prăjite, alune sărate
preparate, amestec de uleiuri vegetale pentru uz
alimentar, amestecuri de fructe și nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, amestecuri de uleiuri
pentru uz alimentar, aperitive alimentare pe bază
de soia, antreuri pe bază de legume, aperitive pe
bază de cartofi, arahide, nu proaspete, arahide
prăjite, arahide, preparate, ardei conservati,

ardei iuți conservați, ardei iuți murați, ardei iuți
verzi, preparați, ardei jalapeño murați, ardei,
preparați, ardei roșii preparați, bame uscate,
banane pentru gătit, prăjite, batoane alimentare
pe bază de nuci, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de nuci și semințe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de cocos, băuturi pe bază de
ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
soia utilizate ca înlocuitori de lapte, boabe
de mazăre galbenă, procesate, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, boabe de soia
preparate, boabe de soia uscate, bombay mix
(aperitiv indian pe bază de legume şi fructe),
broccoli, preparat, bucăți de tofu prăjite (abura-
age), bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bulion, burgeri din legume, caise
procesate, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
cartofi dulci preparați, cartofi decojiți, cartofi,
conservați, cartofi feliați congelați, cartofi fierți,
cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi prăjiți
în formă de gofre, cartofi prăjiți sub formă
de aperitive, cartofi, preparați, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), cartofi umpluți, castane
prăjite, castraveciori, preparaţi, ceapă murată,
ceapă preparată, ceapă verde prelucrată,
cepe (legume) conservate, chiftele de cartofi,
chiftele de soia, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de banane, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de cartofi
dulci mov, chipsuri de soia, chipsuri de
varză creață, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, chipsuri pe bază de legume,
ciupercă de bambus (phallus indusiatus), uscată,
cireșe preparate, cireșe maraschino, preparate,
ciuperci comestibile uscate, ciuperci conservate,
ciuperci de bambus uscate, ciuperci negre
comestibile uscate, ciuperci, preparate, ciuperci
shiitake deshidratate, clătite de cartofi, coacăze
negre, prelucrate, coajă de pepene verde
murată, grăsime de cocos, ulei de cocos, coji de
fructe, compot de mere, compot de merișoare,
fructe congelate, conserve cu legume, conserve
de fasole, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături, cremă de lămâie, cremă
de fructe, cremă de alune, cremă tartinabilă
din fructe, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, creme tartinabile pe
bază de usturoi, creme tartinabile pe bază
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de legume, creme tartinabile pe bază de
alune, curmale, preparate, curmale chinezești
conservate, curmale uscate, dahls (mâncare
indiană pe bază de leguminoase), deserturi pe
bază de fructe, dovleci (legume conservate),
dulceață de afine, dulcețuri, extracte din
alge de mare pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, falafel, fâșii comestibile
de alge marine brune uscate (tororo-kombu),
fasole, preparată, fasole în conservă, fasole
uscată, felii de pastă de soia pentru burgeri,
felii de pastă de tofu pentru burgeri, felii
prăjite de cartofi, felii subțiri de alge uscate
(hoshi-nori), ferigi înghețate (gosari, pentru
uz alimentar), fistic preparat, ulei de floarea-
soarelui comestibil, flori comestibile, preparate,
flori uscate comestibile, foi de alge prăjite
(yaki-nori), fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe congelate, fructe conservate,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coajă lemnoasă gătite, fructe cu coaja lignificată
procesate, fructe cu coajă lignificată asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
de papaia preparate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de torreya, preparate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe,
gătite, fructe în conservă, fructe în saramură,
jeleuri de fructe, fructe kaki uscate (got-gam),
fructe la borcan, fructe lychee procesate, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate, frunze de
viță-de-vie preparate, fulgi de cartofi, fulgi de
cocos, fulgi de kiwi, fulgi de mere, fulgi de
piersică, fulgi de păducel, gem de căpșuni, gem
de merișoare, gem de mure, gem de portocale
și ghimbir, gem de rubarbă, gem de zmeură,
gemuri, gemuri din fructe, ghimbir, conservat,
ghimbir (dulceață), ghimbir murat, gnocchi pe
bază de cartofi, grăsime de porumb, guacamole
(sos de avocado), gulii murate, gustări din alge
marine comestibile, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de fructe confiate, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de nucă
de cocos, gustări pe bază de porumb dulce,
gustări pe bază de tofu, gutui, preparate, iaurt
de soia, jeleu de migdale, jeleuri de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, kimchi de castraveți (oi-sobagi), kimchi
din ridichi cuburi (kkakdugi), lămâi preparate,
lămâiță preparată, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, lapte de cânepă

destinat utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte
de cocos, lapte de cocos (băuturi), lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar, lapte
de orez, lapte de orez de uz culinar, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte praf de cocos, lapte
praf de soia, legume amestecate, preparate,
legume congelate, legume conservate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
feliate, la conservă, legume fermentate, legume
gata-tăiate pentru salate, legume gătite, legume
în conservă, legume în saramură, legume
marinate în sos de soia, legume pre-
tăiate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte, linte (legume) conservată, linte (uscată),
mango uscat, marmelada din fructe, măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
măsline preparate, la conservă, ulei de
măsline comestibil, măsline umplute, măsline
umplute cu migdale, măsline uscate, mazăre
conservată, mazăre marrowfat, preparată,
mazăre preparată, mazăre uscată, mazăre
verde preparată, mere preparate, miezuri de
nucă, migdale măcinate, migdale preparate,
morcovi, morcovi decojiți, muguri de bambus
uscați, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), muguri de crini-
galbeni uscați comestibili, murături, napi uscați,
năut, preparat, nucă de cocos preparată, nucă
de cocos rasă, nuci aromate preparate, nuci
comestibile, preparate, nuci conservate, nuci cu
coajă preparate, nuci de acaju preparate, nuci
de acaju sărate, nuci de betel prelucrate, nuci de
cocos uscate, nuci macadamia preparate, nuci
opărite, nuci pecan preparate, nuci preparate,
nuci uscate, pastă cu usturoi, pastă de arahide,
pastă de dovlecei, pastă de fructe, pastă de
guava, pastă de măsline, pastă de măsline,
preparată, pastă de năut, pastă de trufe, pastă
de vinete, pastă din semințe de lotus, pastă
tartinabilă de alune, păstârnac procesat, paste
de legume, pateu vegetal, piersici preparate,
piure de legume, piure de măsline, piure de
ciuperci, piureuri de fructe, plante din specia
brassica oleracea acephala, preparată, polen
de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
congelat, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, ulei de porumb, ulei de porumb
pentru alimente, praf de fructe, praf de nucă
de cocos, produse din legume preparate,
produse din fructe uscate, produse tartinabile
din fructe, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de trufe
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(creme de trufe), prune, preparate, prune
conservate, pulpă de fructe, răchițele uscate,
rădăcini procesate, ulei de rapiță comestibil,
ridiche murată, roșii conservate, rubarbă în sirop,
rulouri de fructe, salate de fructe, salate de
legume, seitan (înlocuitor de carne), semințe
comestibile, semințe de bananier preparate,
semințe de chia alimentare prelucrate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, procesate, semințe de
floarea soarelui, preparate, semințe de pepene
verde prelucrate, semințe de pin preparate,
semințe procesate, semințe procesate de floarea
soarelui, procesate, sfeclă procesată, smochine
uscate, soia conservată, soia (pregătită),
semințe, preparate, semințe de susan gătite,
nefiind condimente sau arome, semințe de
pin, preparate, spanac, congelat, spanac
gătit, spanac la conservă, spanac (pregătit),
sparanghel preparat, spirulină preparată pentru
uz alimentar, stafide, stafide infuzate, suc de
trufe, sultanine (stafide), supe de legume,
supe miso, ulei de susan, ulei de susan
pentru alimente, susan măcinat, tahini (pastă
de semințe de susan), tangerine (citrice,
conservate), tapenada (pastă de măsline negre),
tempeh, tofu dezghețat (tofu nao), tofu în
saramură, topping-uri de nuci, trufe conservate,
trufe gătite, trufe uscate (ciuperci comestibile),
ulei de arahide, ulei de arahide (alimentar), ulei
de ardei iute, ulei de măsline, ulei de măsline
extravirgin, ulei de nuci, ulei de porumb pentru
alimente, ulei de perilla pentru uz alimentar,
ulei de rapiță, ulei de soia, ulei de soia de
uz alimentar, ulei de soia pentru gătit, ulei din
sămânță de in (comestibil), ulei din sâmburi
de struguri, ulei din semințe de camelie de
uz alimentar, ulei din semințe de chia de uz
alimentar, ulei din semințe de dovleac de uz
alimentar, ulei din semințe de in pentru uz culinar,
ulei din tărâțe de orez (de uz alimentar), ulei
din tărâțe de orez de uz alimentar, ulei organic
de cocos pentru uz alimentar, ulei pentru salate,
ulei și grăsime de cocos (de uz alimentar),
uleiuri aromatizate, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri de uz alimentar, uleiuri pe bază
de trufe, uleiuri pentru gătit, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte, unt
de cacao pentru uz alimentar, unt de arahide,
unt de alune cashew, unt de cocos, unt de
migdale, unt de semințe, unt din diferite nuci
sub formă de praf, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, unt preparat din alune,
usturoi conservat, varză chinezească înghețată,
varză chinezească uscată, varză de bruxelles,

30. Alimente din paste făinoase uscate, alimente
pe bază de cacao, alimente pe bază de cereale
pentru consum uman, alimente pe bază de ovăz
pentru consum uman, alimente preparate din
aluat, alimente preparate din cereale, alimente
preparate din porumb, alimente preparate pe
bază de tăieței, aluat, aluat înghețat, alune
trase în ciocolată, aluat pentru pizza, amestec
de condimente, amestec de făină pentru
alimente, amestecuri de cafea, amestecuri de
ceai, amestecuri de condimente, amestecuri
de condimente curry, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri pentru șerbeturi, amestecuri
pentru produse de brutărie, amestecuri pentru
prepararea pâinii, bruschete (tartine), arahide
crocante, produse de cofetărie pe bază de
arahide, ardei iuți uscați (condimente), preparate
aromatice de uz alimentar), arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, arome de
migdale, arome de fructe, altele decât uleiurile
esențiale, arome de vanilie, arome din ceai,
arome pe bază de ciocolată, arome pentru
băuturi, altele decât uleiurile esenţiale, arome
alimentare și condimente, arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
baclava, azimă (pâinici), arome sub formă de
sosuri deshidratate, asmățui (ierburi), conservat,
banane în aluat, pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, batoane de cereale
și batoane energizante, batoane de ciocolată,
batoane de înghețată, batoane de înghețată
pe băț, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane de ovăz, batoane de nuga cu nuci
pecan, batoane de pâine, batoane dulci, batoane
dulci cu susan, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), baton dulce (dulciuri),
băuturi din cacao gata preparate, și băuturi pe
bază de cacao, băuturi din ceai nemedicinale,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate saupreparată, varză murată, varză preparată, vinete

preparate, pastă de fasole.
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legume, băuturi pe bază de mușețel, oțet de
bere, bețișoare de scorțișoară, bezele, biscuiți,
biscuiți crackers, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, biscuiți cu fructe,
biscuiți cu glazură cu aromă de ciocolată,
biscuiți de orez, biscuiți de graham, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
din orez în formă de granule (arare), biscuiți
din orez (senbei), biscuiți dulci sau sărați,
biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale, blat
de pizza, boabe de cafea, boabe de cafea
măcinate, boabe de cafea prăjite, boabe de
grâu integral conservate, boabe de grâu integral
gătite, boabe de grâu integral uscate, boabe
de piper, boabe de porumb prăjite, boabe de
secară integrală măcinate, boia, bomboane,
bomboane cu cacao, bomboane cu menta (altele
decât cele pentru uz medical), bomboane de
ciocolată, bomboane de mentă (nemedicinale),
bomboane de mestecat, bomboane (dropsuri),
bomboane (dulciuri), bomboane fără zahăr,
bomboane moi, bomboane (nemedicinale),
bomboane nemedicinale cu miere, bomboane
nemedicinale cu mentă, brioșe, budincă de
griș, budincă de orez, budinci, bulete din orez,
bulgur, burritos (mâncare mexicană), busuioc,
uscat, cacao, cacao (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), cafea, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, cafea
de malț, cafea măcinată, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea gata
preparată, cafea decafeinizată, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă,
cafea verde, cannelloni (paste care pot fi
umplute), capere, capsule cu cafea, capsule cu
ceai, cappuccino, caramel, caramele, caramele
fagure, ceai, ceai alb, ceai ambalat (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de crizanteme (gukhwacha),
ceai de ghimbir, ceai de ginseng, ceai de ginseng
roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha), ceai
de hrișcă, ceai de iasomie, ceai de lămâie
verde, ceai de lotus alb (baengnyeoncha), ceai
de măceșe, ceai de mentă, ceai de mușețel,
ceai de oolong, ceai de orz prăjit (mugi-cha),
ceai de rozmarin, ceai de salvie, ceai de tei,
ceai de yuzu, ceai din alge kelp, ceai din
fructe (nu pentru uz medical), ceai din frunze
de orz, ceai din orez brun prăjit, ceai din orz
uscat cu coajă (mugi-cha), ceai din rădăcină
de brusture (wooungcha), ceai earl grey, ceai
fără teină, ceai fermentat, ceai galben, ceai
ginseng (insamcha), ceai instant, ceai lapsong
souchong, ceai negru, ceai (nemedicinal) care
constă în extracte de merișor, ceai (nemedicinal)

care constă în frunze de merișor, ceai pentru
infuzii, ceai rooibos, ceai sub formă de praf
de varec sărat (kombu-cha), ceai tieguanyin,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), ceai
verde, ceai verde japonez, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
ceaiuri de fructe, ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, preparate din cereale, cereale gata
preparate, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun, cereale pentru micul
dejun, terci și griș, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
procesate, cereale procesate pentru alimente de
consum uman, chai (ceai), chifle, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază de
cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chutneys (condimente), churros
(produs de patiserie), chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată caldă vegană, ciocolată cu
hrean japonez, ciocolată fără lapte, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, clătite, clătite kimchi
(kimchijeon), colțunași pe bază de făină în stil
coreean (mandu), colțunași pe bază de făină,
tipici bucătăriei asiatice (somosa), condimente,
condimente alimentare, condimente aromate,
condimente uscate, condimente sub formă de
prafuri, coriandru măcinat, coriandru, uscat,
covrigei, cuișoare, curcumă de uz alimentar,
curcumă pentru utilizare drept condiment, curry
(condiment), cuș-cuș (griș), dashi-tsuyu (fel
de mâncare japoneză pe bază de supă),
deserturi cu musli, drajeuri dulci (nemedicinale),
drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, dulciuri, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, dulciuri pe
bază de ginseng, dulciuri pe bază de susan,
dulciuri preparate din ulei de susan, dulciuri
sub formă de batoane, empanada (pâinici
umplute), esență de cafea, esențe de ceai,
esențe de uz alimentar (cu excepția uleiurilor
esențiale), extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cafea, extracte de ceai,
extracte de condimente, fagure brut, făină, extras
de malț pentru alimentație, făină comestibilă,
făină cu trufă, făină de cereale, făină de copt,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

257

făină de grâu, făină de grâu de uz alimentar,
făină de hrișcă (pentru alimente), făină de linte,
făină de mei, făină de migdale, făină de năut,
făină de nuci, făină de orez, făină de orz
(pentru alimente), făină de ovăz, făină de ovăz
pentru consum uman, făină de porumb de uz
alimentar, făină de secară, făină de soia pentru
mâncare, făină de tapioca, făină de semințe de
lacrima-lui-iov, făină din amidon de orez, făină
din semințe de coix pentru alimente, făină din
semințe de leguminoase, de uz alimentar, făină
din semințe oleaginoase pentru alimente, fidea,
fidea uscată, fidele de orez, flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, floricele de
porumb, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
uscate de piper de sichuan ca și condiment,
fulgi din cereale, fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de orz, fulgi de
ovăz, fulgi de patiserie de unt de arahide,
fulgi de porumb, fursecuri, germeni de grâu
pentru consum uman, gheață alimentară, gheață
(apă congelată), gheață sub formă de cuburi,
ghimbir (condimente pudră), ghimbir conservat
ca mirodenie, ghimbir (mirodenii), ghimbir murat
(condiment), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), ginseng procesat folosit ca
plantă, condiment sau aromă, gnocchi (găluște
italiene din cartofi), glazuri comestibile, gnocchi
pe bază de făină, grâu măcinat, griș, gumă
de mestecat, griș de porumb, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări preparate conținând
în principal paste, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate din
musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate pe
bază de porumb, gustări tip prăjitură din orez,
halva, hrean (condimente), harissa (condiment),
hrișcă, procesată, ienibahar, ierburi conservate,
ierburi uscate, ierburi uscate de uz culinar,
infuzii de plante, infuzii, altele decât cele
medicinale, înghețată vegană, înghețate tip
sorbet, ketchup, jeleuri (produse de cofetărie),
kombucha (ceai), ketchup de roșii, ketchup
(sos), lăptișor de matcă pentru uz alimentar,
lipie, macaroane, macaroane (nefierte), maia,
maioneză vegană, mălai, biscuiți de malț, malț
pentru consum uman, extras de malț pentru
alimentație, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri care includ
paste, mâncăruri pe bază de făină, mâncăruri pe

bază de orez, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, marțipan,
mate (ceai), mei etiopian (teff) prelucrat, melasă
neagră, bomboane cu mentă, bomboane cu
mentă (altele decât pentru uz medicinal),
mentă, pentru alt uz decât cel medicinal,
mentă, uscată, miere, miere biologică pentru
consum uman, miere cu plante aromatice,
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere de
manuka, miere maturată natural, miere naturală,
miere (pentru alimentație), migdale acoperite
de ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de migdale, mirodenii, mirodenii (condimente),
mirodenii uscate, miso, pastă din fasole de soia,
müsli, muștar, nachos (mâncare tradițională
mexicană), napolitane, nucșoară, nuga, orez,
onigiri (găluște de orez), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez decorticat, orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez expandat, orez fiert,
orez integral, orez măcinat pentru consum uman,
orez preparat, orez sub formă de cremă, făină
de orz, orz măcinat, orz decojit (decorticat),
oțet, orz preparat pentru consum uman, oțet
aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet de
fructe, oțet de mere, oțet de muștar, oțet din vin,
alimente pe bază de ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz
concasat, ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de
ovăz, ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman,
ovăz prelucrat, ovăz procesat pentru alimente
de consum uman, ovăz și grâu presat, pâine,
pâine coaptă în prealabil, pâine crocantă, pâine
cu semințe de soia, pâine cu stafide, pâine
cu usturoi, pâine de malț, pâine de secară,
pâine fără gluten, pâine integrală, pâine indiană,
pâine multicereale, pâine nan (indiană), pâine
pita, pâine prăjită, pâine proaspătă, pâine și
chifle, pastă de ardei iute ca și condiment,
pastă de cacao pentru băuturi, pastă de ghimbir
(condimente), pastă din ardei iute (condimete),
pastă din ardei iuți chili destinată utilizării ca și
condiment, pasta din boabe de soia (condiment),
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
făinoase, paste congelate, paste cu legume
(sosuri), paste de migdale, paste din grâu
integral, paste din hrișcă, paste din linte, paste
din năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
făinoase alimentare pentru consum uman, paste
făinoase alimentare, paste făinoase cu trufe,
paste făinoase gata-preparate, paste pentru
supe, paste uscate și proaspete, noodles şi
paste umplute, pesmet, pesto (sos), piper,
piccalilli (murături asortate), piper (condiment),
piper măcinat, piper roșu măcinat (gochutgaru),
piure de ghimbir (condiment), pizza, plăcinte,
plăcinte cu legume, pliculețe de ceai, pliculețe de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

258

ceai (nu pentru uz medicinal), porridge (cererale
preparate), porumb prelucrat, praf de ardei iute
(condimente), praf de chili, praf de chimion,
praf de cuișoare (condimente), praf de muștar
(condimente), praf de piper de sichuan, praf
de șarlotă, praf de scorțișoară (condimente),
praf de usturoi, praf de wasabi (hrean japonez),
praf pentru prăjituri, praf pentru prepararea
prăjiturilor, prafuri de curcumă pentru utilizare
drept condiment, prăjitură cu migdale, prăjitură
de malț, prăjituri, praline, praline de ciocolată,
preparat din nucă de cocos pentru consum
uman, preparat din cereale (făină alimentară),
preparate de condimente, preparate pe bază
de cacao, preparate din tărâțe pentru consum
uman, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin
tărâțe, preparate pe bază de cereale, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de patiserie,
propolis de uz alimentar, produse tartinabile
dulci (miere), produse snacks preparate pe bază
de porumb, pudră de ardei iute (condimente),
pudră de cacao, pudră de cereale, pudră de
curry (condimente), quinoa prelucrată, rahat
turcesc, ravioli, rizoto (preparat pe bază de
orez), sambal (condiment pe bază de ardei iute),
sambal oelek (sos din ardei iute roșu măcinat),
salvie (asezonare), sandvișuri, sare, sare cu
condimente, sare cu șofran pentru condimentat
alimente, sare cu trufă, sare de bucătărie,
sare de mare de bucătărie, sare de masă,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
de anason destinate utilizării ca mirodenie,
scorțișoară (mirodenii), seitan (gluten de grâu
uscat), semințe de cereale procesate, semințe
de chimen destinate utilizării ca mirodenie,
semințe de chimion uscate, semințe de mac
utilizate ca mirodenii, semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de susan (condimente),
semințe de susan prăjite și măcinate destinate
utilizării ca mirodenie, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente și băuturi, semințe
procesate, amidon și preparate din acesta,
preparate pentru copt și drojdie, semințe uscate
de coriandru pentru utilizare drept condiment,
șerbeturi și sorbete, sirop de agave (îndulcitor
natural), sirop de amidon de uz culinar, sirop
de arțar, sirop de ciocolată, sirop de masă
(îndulcitor), sirop de melasă de uz culinar, sirop
de porumb, sirop de yacon, sirop pentru glazură,
siropuri pentru alimente, siropuri și melasă,
șofran (mirodenii), snacks-uri crocante, făină de
soia, sos (comestibil), sos de arahide, sos de
ardei iute, sos de ardei iute sriracha, sos de
chili, sos de soia, sos de roșii, sos de usturoi
(alioli), sos iute, sos picant, sosuri, sosuri cu

hrean, sosuri cu ierburi, sosuri curry, sosuri de
ciuperci, sosuri de fructe, sosuri pentru gătit,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, spaghete, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru salate, suc de fructe (produse de
cofetărie), tabbouleh (salată libaneză), t aco,
tăiței, tăiței asiatici, tăiței chinezești, tăiței instant,
tăiței din hrișcă, tăiței din grâu integral, tăiței
udon (nefierți), tamarind (condiment), tapioca,
tartă de orez, tarte, sare de țelină, terci de
orez, terci de ovăz, terci din făină de orez,
terci instant, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, tortellini, torturi vegane, turmeric
(condiment), turtă dulce, turte din orez, turte
indiene, udon (tăiței în stil japonez), usturoi
măcinat (condiment), usturoi tocat (condiment),
vanilie, wasabi (hrean japonez) preparat, wasabi
(pastă de țelină japoneză), yerba mate (ceai sud-
american), yuja-cha (ceai corean cu lămâie și
miere), zahăr brun, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2020 07131
(151) 06/10/2020
(732) MIRCEA-CONSTANTIN

IORDACHE, STR. MIRCEA
ZORILEANU NR. 40, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

mic DRIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.13;
01.15.05; 08.07.25

clase:

(591) Culori revendicate: galben, maro, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Organizare si coordonare de evenimente
culturale, artistice, recreative, sportive, muzicale,
culinare sau pentru divertisment, organizare și
coordonare de festivaluri (cu scop educativ,
cultural sau de divertisment), servicii de
festivaluri culturale, artistice, recreative, sportive,
muzicale, culinare sau pentru divertisment,
servicii de amuzament, servicii de divertisment.
43. Furnizare de alimente (în special mititei)
și băuturi în restaurante, cafenele, baruri,
bistrouri, fast-food-uri, servicii pentru prepararea
mâncărurilor (în special a mititeilor) și a
băuturilor, servire de mâncare (în special
a mititeilor) și băuturi destinate consumului
imediat, prepararea alimentelor, servicii de
catering, servicii de catering hotelier, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, închiriere
de echipament de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 07132
(151) 06/10/2020
(732) GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET

SRL, B-DUL N.IORGA NR. 35,
PARTER, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Zdi TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.12;
29.01.15; 26.04.02

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

9. Compact-discuri (audio-video), compact-
discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 485
C), albastru ( Pantone 2905 C), gri, gri
închis, alb
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calculatoare, aparate de procesare a datelor,
semne digitale, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice
de buzunar, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, dispozitive de intercomunicare,
interfeţe pentru calculatoare, laptopuri, telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, monitoare
(programe de calculator), radiouri, aparate de
emisie pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, computer game software,
descărcabile.
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ şi informare a consumatorilor.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de informaţii în domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, difuzarea prin intermediul
televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Academii (educaţie), organizarea
concursurilor de frumuseţe, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea

şi susţinerea colocviilor, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea
şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitar, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea spectacolelor de circ, prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

261

sau culturale, subtitrare, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului

pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 07133
(151) 06/10/2020
(732) SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL, SOS. PRINCIPALA NR. 116,
JUD. COVASNA, SAT LEMNIA,
021527, COVASNA, ROMANIA

(540)

iSomn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.07; 27.05.10

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

20. Paturi, paturi-canapea, paturi divan,
canapele, fotolii, somiere, articole pentru pat
cu excepţia lenjeriei, saltele, saltele cu arcuri,
saltele din spumă, saltele pentru copii, perne (de
dormit), topuri pentru saltele, saltele cu aer, altele
decât cele de uz medical.
24. Lenjerie de pat, pilote din puf de gâscă,
plăpumi, huse pentru pilote şi plăpumi, cuverturi
de pat (pături), cuverturi umplute cu puf, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, pături tip pled, huse matlasate pentru
saltele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor
din clasele 20 si 24, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
STR.TEPES VODA NR. 130, ET. 1, 
AP. C1,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
021527,  ROMANIA
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prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 07135
(151) 06/10/2020
(732) CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,

SOS. OLTENITEI, NR. 232, BL. 23,
SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, SOS. BUCURESTI-
TARGOVISTE 11A, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTORUL 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

LASH NIGHT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare

de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2020 07136
(151) 06/10/2020
(732) CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,

SOS. OLTENITEI, NR. 232, BL. 23,
SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL PROPERTY
ADVISOR, ŞOS. BUCUREŞTI-
TÂRGOVIŞTE NR. 11A, SC. A, ET.1,
AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI ,
ROMANIA

(540)

NATURAL LASHES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de

expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.

───────

(540)

Berg Tor
(531) Clasificare Viena:

27.05.03; 27.05.09; 27.05.10; 06.01.04;
09.01.10

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

19. Uşă de garaj, nemetalică.

(210) M 2020 07137
(151) 07/10/2020
(732) SC BERG TOR SRL, 

STR. PĂULENI CIUC NR. 206, 
JUD.HARGHITA, PĂULENI-CIUC,
537230, HARGHITA, ROMANIA

───────
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(540)

NOVOIL NOVA PAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 27.03.15; 01.15.15;
15.07.01; 05.07.02

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, lubrifianţi,
ulei lubrifiant, lubrifianţi şi unsori industriale,
ceară şi lichide, uleiuri şi unsori industriale,
uleiuri lubrifiante pentru aparate industriale
de refrigerare, lichide de ungere, lichide
pentru tăiere la maşină, lubrifianţi folosiţi ca
uleiuri pentru angrenaje, lubrifianţi pe bază
de ulei, lubrifianţi pentru maşini industriale,
lubrifianţi pentru gresarea vehiculelor, ulei de
floarea soarelui pentru uz industrial, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, ulei de in
folosit ca lubrifiant, lubrifianţi pentru maşini-
unelte, lubrifianţi pentru utilizare la tăiere la
maşină, lubrifianţi pentru utilizare în procesele
industrial, uleiuri de gresare, uleiuri industriale
pentru lubrifierea suprafeţelor, uleiuri neminerale
folosite în scopuri industriale.

───────

(210) M 2020 07139
(151) 07/10/2020
(732) IEFTINEL SRL, CALEA CLUJULUI

NR.197 B, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

IEFTINEL Cash & Carry

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.10; 26.01.18; 29.01.12

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

(210) M 2020 07138
(151) 07/10/2020
(732) SC NOVA PAN SRL,

 STR. POIENELOR NR. 2A, 
JUD.BRAŞOV, BRAŞOV, 
500419,  BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07140
(151) 07/10/2020
(732) DRAGOŞ BUNEA, STR. CALEA

TURZII NR. 178, JUD.CLUJ ,
CLUJ NAPOCA, 400491, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Drum Bun

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24; 29.01.12; 07.11.10

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ S.R.L.,
B-DUL CAROL I NR. 4, CORP A,
ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, 
IAȘI,  700605, IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a preţurilor, publicitate radio,
servicii oferite de centrale telefonice (preluare
apeluri telefonice), marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de
carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns la
cererile de ofertă / evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (rfp), servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii în
domeniul asigurărilor, subscrierea asigurărilor de
viaţă, subscrierea asigurărilor maritime, servicii
de brokeri de amanet, servicii de fonduri de
pensii private, activităţi de broker imobiliar,
brokeraj de titluri de valoare, servicii de brokeri /
agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni.
42. Efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, calibrare (măsurare), programare

computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), servicii externalizare furnizate în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, dezvoltare de platforme de calculatoare.

───────

(540)

PlanetPhone

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

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

(210) M 2020 07142
(151) 07/10/2020
(732) PLANET MANAGEMENT SRL, 

BD. CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NR. 116, BL.M2/III, SC. 3, 
ET. 3,  AP. 138, CAMERA NR. 1, 
SECTOR4, BUCURESTI, ROMANIA
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

CLINICA bine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, examinări referitoare la educaţie,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de

agricultură, horticultură și silvicultură, îngrijirea
sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
chirurgie plastică, servicii de telemedicină.

───────

(540)

CLINICA bine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.07.25

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea

(210) M 2020 07143
(151) 07/10/2020
(732) INOLABS S.R.L., 

STR. DR. CONSTANTIN 
TĂNĂSESCU NR.25, CAMERA 1, 
PARTER, JUD.  ILFOV, 
MOGOSOAIA, ILFOV,  ROMANIA (210) M 2020 07144

(151) 07/10/2020
(732) INOLABS S.R.L., 

STR. DR. CONSTANTIN 
TĂNĂSESCU NR.25, CAMERA 1, 
PARTER, JUD.  ILFOV, 
MOGOSOAIA, ILFOV,ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
353C), turcoaz (Pantone 7465C),
albastru (Pantone 660C), mov (Pantone
7671C), portocaliu (Pantone 171C)
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congreselor, examinări referitoare la educaţie,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, servicii de instruire cu
ajutorul simulatoarelor, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, îngrijirea
sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
chirurgie plastică, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2020 07145
(151) 07/10/2020
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

VALERON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse pesticide, insecticide, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2020 07146
(151) 07/10/2020
(732) TEHNOART & STIL SRL, CALEA

TIMISOAREI NR. 212/2, BIROU
103, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

LATTE DELICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Amestecuri de brânză, amestecuri pe bază
de unt, bastoane de mozzarella, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi facute din iaurt, băuturi din lapte,
cu conținut predominant de lapte, băuturi pe
bază de lapte, brânză cu condimente, brânză
de oaie, brânză prelucrată, brânză proaspătă
de vaci, brânză tartinabilă, brânză topită, caș,
cașcaval, cașcaval afumat, creme de brânză,
deserturi din iaurt, iaurt, iaurt cu conținut scăzut
de grăsimi, iaurt de băut, kefir (băutură din lapte),
iaurturi de băut, iaurturi cremoase, lapte bătut,
lapte de vacă, lapte degresat, lapte deshidratat,
lapte ecologic, mix de brânzeturi, preparate cu
brânză de țară, smântână, smântână (produse
lactate), unt, smântână grasă.

───────

(210) M 2020 07147
(151) 07/10/2020
(732) TEHNOART & STIL SRL, CALEA

TIMISOAREI NR. 212/2, BIROU
103, JUDETUL ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

ITAL' DELICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Amestecuri de brânză, amestecuri pe bază
de unt, bastoane de mozzarella, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi făcute din iaurt, băuturi din lapte,
cu conținut predominant de lapte, băuturi pe
bază de lapte, brânză cu condimente, brânză
de oaie, brânză prelucrată, brânză proaspătă
de vaci, brânză tartinabilă, brânză topită, caș,
cașcaval, cașcaval afumat, creme de brânză,
deserturi din iaurt, iaurt, iaurt cu conținut scăzut
de grăsimi, iaurt de băut, kefir (băutură din lapte),
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iaurturi de băut, iaurturi cremoase, lapte bătut,
lapte de vacă, lapte degresat, lapte deshidratat,
lapte ecologic, mix de brânzeturi, preparate cu
brânză de țară, smântână, smântână (produse
lactate), unt, smântână grasă.

───────

(210) M 2020 07148
(151) 13/10/2020
(732) NICOLAE-CĂTĂLIN ANDRONIC,

STR. FLORILOR, NR. 35, AP. 1,
COMUNA FLOREȘTI, JUDEŢ
CLUJ, SAT FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Lumea Tapetului

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

27. Acoperiri (tapet) din hârtie pentru pereți,
acoperiri (tapet) din plastic pentru pereți,
acoperiri din plută pentru pereți, acoperiri pentru
pereți din materiale textile (tapet), articole
decorative pentru perete (netextile), borduri
pentru tapet, articole pentru acoperirea tavanului
fabricate din hârtie, articole pentru acoperirea
pereților, articole netextile, decorative pentru
pereți, lucrate manual, căptușeli de rășină din
vinil pentru pereți, căptușeli capitonate pentru
tavanele existente, căptușeli matlasate pentru
pereții existenți, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, dale de plută (material
pentru acoperirea pardoselilor), tapet, tapet cu
efect vizual 3D, tapet de plută, tapet de rășină din
vinil, tapet din material textil, tapet izolator pentru

pereți, tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
tapet, nu din material textil, tapete cu strat de
material textil, tapete de plastic, tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereți fabricate din
material netextil), tapiserii murale (carpete), cu
excepția celor din materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri din hârtie pentru pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu acoperiri
din plastic pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acoperiri din plută
pentru pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acoperiri pentru pereți din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acoperiri pentru pereți, cu excepția
celor din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole decorative
pentru perete (netextile), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu borduri pentru tapet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole pentru acoperirea tavanului fabricate
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru acoperirea pereților,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole netextile, decorative pentru pereți,
lucrate manual, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu căptușeli de rășină din vinil pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căptușeli capitonate pentru tavanele
existente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu căptușeli matlasate pentru pereții
existenți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dale de plută,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tapet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tapet cu efect vizual 3D, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tapet
de plută, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tapet de rășină din vinil, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tapet din
material textil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tapet izolator pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tapet, nu din material textil, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tapete
cu strat de material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tapete de plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tapiserii
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murale (carpete), cu excepția celor din materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu acoperiri din hârtie pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu acoperiri
din plastic pentru pereți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu acoperiri din plută pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu acoperiri pentru pereți din materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
acoperiri pentru pereți, cu excepția celor din
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole decorative pentru perete
(netextile), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu borduri pentru tapet, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole pentru
acoperirea tavanului fabricate din hârtie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
pentru acoperirea pereților, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole netextile,
decorative pentru pereți, lucrate manual, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căptușeli de
rășină din vinil pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu căptușeli capitonate
pentru tavanele existente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu căptușeli matlasate pentru
pereții existenți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dale de plută, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tapet, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tapet cu
efect vizual 3D, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tapet de plută, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tapet de rășină din
vinil, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tapet din material textil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tapet izolator pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tapet, nu din material textil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tapete cu strat de
material textil, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tapete de plastic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tapiserii murale
(elemente decorative pentru pereți fabricate din
material netextil), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tapiserii murale, cu excepția celor
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu acoperiri
din hârtie pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu acoperiri
din plastic pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu acoperiri
din plută pentru pereți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu acoperiri

pentru pereți din materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu acoperiri pentru pereți, cu excepția celor
din materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
decorative pentru perete (netextile), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu borduri pentru tapet, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu articole
pentru acoperirea tavanului fabricate din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu articole pentru acoperirea pereților,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu articole netextile, decorative pentru
pereți, lucrate manual, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu căptușeli
de rășină din vinil pentru pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu căptușeli matlasate pentru pereții
existenți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu elemente decorative de
perete, nu din materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dale de plută, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tapet, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tapet cu efect vizual 3D, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tapet
de plută, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tapet de rășină din vinil,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tapet din material textil, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
tapet izolator pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tapet
sub formă de căptușeli de perete adezive și
decorative, de mărimea camerei, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
tapet, nu din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tapete
cu strat de material textil, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tapete de
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tapiserii murale (carpete),
cu excepția celor din materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu acoperiri din hârtie pentru pereți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu acoperiri din plastic pentru pereți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu acoperiri din plută pentru pereți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu acoperiri pentru pereți din materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu acoperiri pentru pereți, cu excepția
celor din materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole
decorative pentru perete (netextile), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
borduri pentru tapet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu articole pentru
acoperirea tavanului fabricate din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole pentru acoperirea pereților, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole netextile, decorative pentru pereți,
lucrate manual, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căptușeli de rășină din vinil
pentru pereți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căptușeli capitonate
pentru tavanele existente, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu căptușeli
matlasate pentru pereții existenți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
elemente decorative de perete, nu din materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dale de plută, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tapet, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tapet cu efect vizual 3D, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tapet de
plută, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tapet de rășină din vinil, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tapet din material textil, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tapet izolator
pentru pereți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tapet sub formă de căptușeli
de perete adezive și decorative, de mărimea
camerei, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tapet, nu din material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tapete cu strat de material
textil, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tapete de plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tapiserii murale (carpete), cu excepția celor din
materiale textile, publicitate, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și marketing, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere, publicitate
și reclamă.

───────

(210) M 2020 07149
(151) 07/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl,

QUAI JEANRENAUD 3, CH,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) Simion & Baciu - Consiliere in
Proprietate Intelectuala SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013322, ROMANIA

(540)

MARLBORO MICRO
FINE TOUCH

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pip, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarte electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07151
(151) 07/10/2020
(732) ASOCIAŢIA FORUMUL

JUDECĂTORILOR DIN ROMÂNIA,
BLD. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 29, BL. S14, SC. C, ET. 3, AP.
8, JUDEŢ OLT, SLATINA, 230044,
OLT, ROMANIA

(540)

JURISDICTIO Învaţă să fii
drept Asociaţia Forumul

Judecătorilor din România

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 17.03.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană.
45. Servicii de monitorizare juridică, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă,
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP).

───────

(540)

Îngheţata ICE DYP Ice
cream for Magic moments

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.17

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), torturi de
înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, înghețată pe băț, înghețată
din lapte, amestecuri de înghețată, batoane
de înghețată, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, deserturi cu înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețată), înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată sub formă de
sandviș, dulciuri de înghețată de iaurt, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie cu
înghețată, batoane de înghețată pe băț, batoane
de înghețată cu fructe, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
înghețată pe bază de soia, înghețată care
nu e preparata din produse lactate, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă.

───────

(210) M 2020 07153
(151) 07/10/2020
(732) DR. RADUT CONSULTING SRL,

STR. TOAMNEI NR. 108, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020715, ROMANIA

(540)

SHILMA

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
alb

(210) M 2020 07152
(151) 07/10/2020
(732) SC ICE DYP BALAS SRL, 

STR. III-A NR.104, JUDEŢ TIMIŞ,
CARPINIS, 307090, TIMIȘ,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone  
pms 2935 c)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecamisme 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.

───────

(210) M 2020 07157
(151) 07/10/2020
(732) DD IP Holder LLC, 130 ROYALL

STREET, MA, CANTON, 02021,
MASSACHUSETTS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) Rominvent S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

DUNKIN'DONUTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, pateuri (patiserie), chifle dulci, chifle
de pâine, fursecuri, torturi/prăjituri, plăcinte,
sandvişuri, pizza, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, ciocolată, cremă din ouă şi
lapte, glazură de tort (glazurare), băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe
bază de cacao.

───────

(210) M 2020 07159
(151) 07/10/2020
(732) ALFASETT CONSTRUCT SRL,

STR. CHICIUREI NR. 39-45,
ET. 2, BIROU 3, SECTOR 3,
BUCURESTI , 031872, ROMANIA

(540)

ALFASETT CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.14

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

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

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(HEX #4280A5), albastru închis (HEX
#04396D), bleu (HEX #649BBA), gri
(HEX #BABCC0)
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6. Containere, articole de transport şi ambalare
din metal, materiale de construcții şi elemente
din metal, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
structuri şi construcții metalice transportabile,
feronerie.
7. Mașini pentru amestecarea asfaltului, mașini
de pavare de asfalt.
19. Beton industrial folosit la lucrările de
construcții civile, asfalt, asfalt pentru drumuri,
asfalt, smoală şi bitum, compus pentru repararea
asfaltului, smoală, gudron, bitum şi asfalt, asfalt
turnat.
37. Servicii de construcții rutiere, servicii de
construcții civile, demolare de construcții civile,
construire de fundaţii pentru structuri de
construcții civile, asfaltare.
42. Servicii de inginerie civilă (lucrări de
inginerie).

───────

(210) M 2020 07160
(151) 07/10/2020
(732) TRUST ESTATE INVESTMENT

(540)

CASEROM pasul spre casa ta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.03.01; 07.03.02;
07.01.25; 29.01.12

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 07161
(151) 07/10/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Ritual

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 11.03.02

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

30. Cereale pentru micul dejun.
───────

(591) Culori revendicate: mov (Hex 
#6E4391,Hex #98589D), verde (
Hex #BAC34F),alb

COMPANY SRL-D, 
STR.PRINCIPALĂ NR. 134, 
JUD. SATU-MARE, MĂDĂRAS, 
SATU MARE,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro deschis, 
maroînchis
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(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR. 11, BL. F1, SC. C, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ISORAPID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanți, dezinfectanți și antiseptici,
dezinfectanți pentru uz medical, dezinfectanți
de uz casnic, substanțe dezinfectante
impregnate în servețele, dezinfectanți
folosiți pentru igienă, dezinfectanți de uz
veterinar, săpunuri dezinfectante, tampoane
dezinfectante, dezinfectanți pentru instrumente
medicale, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente stomatologice, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente medicale, materiale
textile pentru curățare, impregnate cu
dezinfectant, de uz igienic.

───────

(540)

Buchetul României

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 25.01.05; 25.01.18;
29.01.13

clase:
3. Parfumuri, parfumuri solide, parfumuri lichide,
uleiuri naturale pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, parfumuri de
uz personal, parfumuri de uz industrial, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
preparate cosmetice, produse cosmetice, creme
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, produse cosmetice

(210) M 2020 07163
(151) 07/10/2020
(732) DEZIMED S.R.L., 

ȘOSEAUA PANDURILOR NR. 29, 
BLOC P2A, SCARA 1, ETAJ 7, 
AP. 31, CAMERA 1, SECTOR 5, 
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2020 07164
(151) 07/10/2020
(732) GLOW COSMETICS S.R.L., 

STR. GEN. TRAIAN MOSOIU 
NR. 19, ET.  1, AP. 22, JUD. BIHOR, 
ORADEA,  BIHOR, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: maro, galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru piele, creme și loțiuni cosmetice, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, cosmetice
de îngrijire a frumuseții, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, produse cosmetice sub formă
de loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de lapte, creme cosmetice
pentru față și corp, geluri pentru corp și
față (cosmetice), cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților.

───────

(540)

Qeno

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de cărți
către membrii unui club de cărți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,

servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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chimice pentru silvicultură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse din hârtie
de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru

articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,

servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal , servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de telecomunicații, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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jucării, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de curățare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de tehnologia informației,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu iaurturi înghețate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut.

───────

(210) M 2020 07166
(151) 07/10/2020
(732) IT NEXT SOFTWARE SOLUTIONS

(540)

next software

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
42. Servicii IT în legătură cu stocarea
electronică de date, servicii de consultanţă
în materie de tehnologie a informaţiei (IT),
servicii IT, securitate, protecţie şi reconstituire
IT, consultanţă IT, servicii de consiliere şi
asigurare de informaţii, gestionarea serviciilor
informatice (ITSM), managementul proiectelor
IT, servicii IT pentru protecţia datelor, testare
de calculatoare, programare pentru calculatoare,
dezvoltare de calculatoare, proiectare de
calculatoare, închirierea de calculatoare,
consultanţă privind calculatoarele, închiriere de

SRL, STR. SFINTII VOIEVOZI 
NR.  65, PARTER, CAMERA 1, 
SECTOR1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

281

calculatoare personale, cercetare referitoare
la calculatoare, consultanţă profesională
privind calculatoarele, servicii tehnice privind
calculatoarele, consultanţă în domeniul
calculatoarelor, proiectare de calculatoare
pentru terţi, servicii de proiectare pentru
calculatoare, închirieri de echipamente pentru
calculatoare, modernizare de software de
calculatoare, asistenţă tehnică referitoare la
calculatoare, cercetare tehnologică referitoare
la calculatoare, cercetare în proiectarea
de calculatoare, dezvoltare de firmware
pentru calculatoare, dezvoltare de platforme
de calculatoare, servicii de consultanţă
privind calculatoarele, furnizare de informaţii
privind calculatoarele, servicii de analiză
privind calculatoarele, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, cercetare tehnică în
domeniul calculatoarelor, instalarea de software,
proiectare de software, elaborare de software,
creare de software, actualizarea software-ului,
inginerie de software, întreţinere de software,
dezvoltare de software, închirierea de software,
inginerie de software informatic, software
ca serviciu (SaaS), programare de software
educativ, proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, servicii de personalizare de software,
scriere de software de calculator, design şi
dezvoltare de software, copiere de software
de calculator, proiectare de sisteme software
grafice, testare de software de calculator,
programare de software pentru telecomunicaţii,
dezvoltare de software pentru terţi, actualizarea
software-ului pentru computer, configurare de
software de calculator, programare de pagini
web, programare de echipamente multimedia,
programare de aplicaţii multimedia, programare
de animaţii pe calculator, programare de
pagini web personalizate, dezvoltare software,
programare şi implementare, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanţă tehnică
privind programarea calculatoarelor, programare
de sisteme de control electronic, programare
pentru calculatoare pentru industria energetică,
programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, programare de software
pentru gestionarea energiei, programare de
software pentru gestionarea inventarului, servicii
ştiinţifice de programare de calculatoare,
servicii de proiectare şi programare informatică,
programare de software pentru publicitate
online, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru jocuri video, servicii de consultanţă
privind programarea calculatoarelor, furnizare
de informaţii privind programarea informatică,

programare de echipamente de prelucrare a
datelor, servicii în materie de programare
a calculatoarelor, consultanţă tehnologică,
servicii de consultanţă tehnică, consultanţa
în domeniul tehnic, servicii de consultanţă
tehnologică, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizare de semnale de telecomunicaţii,
servicii de monitorizare a sistemelor informatice,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, testare, analiză şi
monitorizare a semnalelor de telecomunicaţii,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, testare, analiză şi
monitorizare a semnalelor de navigaţie,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, servicii de testare
pentru sisteme de alarmă şi de monitorizare,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea accesului neautorizat sau încălcării
securităţii datelor, monitorizarea electronică a
activităţii cardurilor de credit pentru detectarea
fraudelor pe Internet, monitorizare de site-
uri comerciale şi industriale pentru detectarea
compuşilor organici volatili şi nevolatili,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
controlul, reglarea şi monitorizarea sistemelor
de energie solară, monitorizare electronică
de informaţii de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate pe Internet,
asigurarea utilizării temporare de software de
calculator online, nedescărcabil destinat utilizării
în aplicaţii pentru monitorizarea radiodifuziunii,
cercetare privind tehnologia, cercetare privind
securitatea, servicii de cercetare, cercetare
tehnică, consultanţă tehnică în materie de
proiectare, servicii de consultanţă în materie de
proiectare de software de calculator, servicii de
consultanţă şi de informaţii despre proiectare de
software de calculator, servicii de consultanţă şi
de informaţii despre proiectare, programare şi
întreţinere de software de calculator, consultanţă
în legătură cu proiectarea de pagini principale
şi de pagini de internet, consultanţă privind
proiectarea şi dezvoltarea de programe pentru
baze de date informatice, consultanţă referitoare
la proiectarea de pagini principale şi de pagini
de internet, servicii de consultanţă în materie de
proiectare a sistemelor informatice, consultanţă
în materie de proiectare şi dezvoltare de
software, consultanţă privind proiectarea şi
dezvoltarea de programe informatice, servicii
de consultanţă pentru proiectarea sistemelor
informaţionale, servicii de consultanţă în materie
de proiectare, proiectare de software pentru
terţi, reparare de software de calculator,
întreţinere şi reparare de software, închirieri
de hardware şi software, furnizare de software
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nedescărcabil online, închiriere de software de
divertisment, software ca serviciu (SAAS) care
oferă software de învăţare automată, software
ca serviciu (SAAS) care oferă software pentru
învăţare profundă, dezvoltare şi testare de
software, dezvoltare de software pentru drivere,
proiectare de software pentru drivere, servicii
de găzduire, software ca şi serviciu şi închiriere
de software, software ca serviciu (SAAS) care
oferă software pentru reţele neurale profunde,
închirierea de programe (software) pentru
computere, proiectare de software de realitate
virtuală, elaborare şi actualizare de software
informatic, întreţinere, reparaţii şi actualizare
de software, asigurarea utilizării temporare de
software web, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, proiectare, dezvoltare
şi implementare de software, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, dezvoltare
de software de realitate virtuală, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, cercetare şi
dezvoltare de software informatic, proiectare
de software pentru prelucrarea imaginilor,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, închirierea şi întreţinerea
software-ului de computer, proiectare şi
dezvoltare de software antivirus, proiectare şi
dezvoltare de software de calculator, consultanţă
profesională privind programele software de
calculator, instalare de software pentru baze
de date, programare de software pentru
platforme de internet, identificarea defecţiunilor
în software-ul de calculator, dezvoltare de
software de calculator pentru terţi, cercetare
în materie de software de calculator, servicii
de programare de software de calculator
pentru proiectare de software de calculator,
proiectare, dezvoltare şi programare de software
de calculator, dezvoltare de hardware si
software de calculator, proiectare de hardware
şi software pentru calculator, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), instalare, întreţinere şi actualizare de
software de calculatoare, eliminarea erorilor de
software de calculator pentru terţi, consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei, servicii de
consultanţă în domeniul calculatoarelor şi al
tehnologiei informaţiei, stocarea electronică a
datelor, programare pentru calculatoare pentru
securitatea datelor electronice, programare de
programe de securitate pe internet, consultanţă
în materie de programare pe calculator,
servicii de consultanţă profesională privind
programarea informatică, servicii de consultanţă
privind programarea pe calculator, servicii de
consultanţă tehnică referitoare la programarea

informatică, programare de software de operare
pentru reţele de calculatoare şi servere,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor şi de comunicaţii, servicii
de consultanţă în materie de utilizare de software
de calculator, consultanţă în domeniul proiectării
de software, consultanţă în materie de testare
a sistemelor de aplicaţii informatice, servicii
de cercetare şi consultanţă privind software-
ul de calculator, servicii de consultanţă în
materie de calculatoare şi software, servicii de
consultanţă în domeniul dezvoltării de produse
şi al îmbunătăţirii calităţii produselor software,
prestare de servicii de informaţii, consiliere
şi consultanţă în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanţă în materie
de interfeţe om-maşină pentru software de
calculator.

───────

(540)

gemevo

(531) Clasificare Viena:
26.11.25; 27.05.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de cărți,
către membrii unui club de cărți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la

(210) M 2020 07167
(151) 07/10/2020
(732) DANIEL DICULESCU, 

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
289-293, ETAJ 1, AP. 7, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
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hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări de
artă, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
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mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri sintetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate

de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de telecomunicații, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
terasament, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 07168
(151) 07/10/2020
(732) ESSENZADERM SKINCARE SRL,

CALEA DOROBANȚILOR NR. 20,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ESSENZADERM ...și
pielea zâmbește

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, loţiuni după ras, adezivi pentru scopuri
cosmetice, odorizante, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, 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,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, şerveţele
pentru bebeluşi impregnate cu preparate de
curăţare, plasturi cu gel pentru ochi utilizati
în scopuri cosmetice, calupuri de săpun
de toaletă/calupuri de săpun, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice
umplute, creioane cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
coloranţi cosmetici, cosmetice pentru animale,
cosmetice pentru copii, săpun deodorant,
preparate depilatoare/depilatoare, preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (articole de toaletă), cosmetice
pentru sprâncene, apă micelară, dischete din
bumbac impregnate cu preparate demachiante,
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, produse pentru machiaj, pudră
pentru machiaj, geluri pentru masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, parfumerie,
pomezi pentru scopuri cosmetice, săpun pentru
ras, preparate pentru ras, săpun, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, produse
cosmetice, farduri cosmetice, măști cosmetice,
spume (cosmetice).
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
plasturi și materiale pentru pansamente,
dezinfectante, preparate pentru tratarea acneei,
plasturi adezivi/leucoplasturi, lapte de migdale
pentru scopuri farmaceutice, preparate din
aloe vera pentru scopuri farmaceutice, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bicarbonat de sodiu pentru scopuri
farmaceutice, biocide, caşete pentru scopuri
farmaceutice, ulei de ricin pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimico-farmaceutice,
colagen pentru scopuri medicale, săpun
dezinfectant, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
extracte din plante pentru scopuri medicale, alifii,
loţiuni după bărbierit cu conţinut medicamentos,
preparate medicamentoase de toaletă, săpun
cu conţinut medicamentos, infuzii medicinale,
apă de roiniţă pentru scopuri farmaceutice,

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I CORP A ETAJ 1, 
IAȘI,  700605, IAȘI, ROMANIA
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mentol, alifii mercuriale, materiale injectabile
de umplutură dermică, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, extracte
de plante pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, săruri pentru băi cu
apă minerală pentru scopuri medicale, săruri
pentru scopuri medicale, apă de mare pentru băi
medicinale, seruri pentru scopuri medicale, alifii
pentru arsurile solare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
vitamine, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, acetaţi pentru scopuri
farmaceutice, acizi pentru scopuri farmaceutice.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de

calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a preţurilor, publicitate radio,
servicii oferite de centrale telefonice (preluare
apeluri telefonice), marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
de îngrijire a frumuseții pentru oameni
sau animale, prepararea reţetelor de către
farmacişti, consiliere farmaceutică, consiliere în
domeniul sănătăţii, asistenţă medicală, chirurgie
plastică, servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, depilarea cu ceară, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), masaj, servicii medicale clinice,
servicii de saună, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de machiaj, servicii
de tratament cosmetic, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru ten, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru piele, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru corp.

───────

(540)

CerealMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,

(210) M 2020 07169
(151) 07/10/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, 

STR. ZORILOR, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA
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materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(540)

ECOMAX-ECHILIBRUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(540)

Shaping the future
4 a better 2morrow

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07172
(151) 07/10/2020
(732) SC GELADI SRL, DRUM E85,

JUDEȚUL VRANCEA, COMUNA
PUFESTI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

G GELADI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

6. Sârma de oțel pentru fabricarea de arcuri de
tapițerie, arcuri de tapițerie din sârma de oțel,

(210) M 2020 07170
(151) 07/10/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, 

STR. ZORILOR, JUDEȚUL BACĂU,
FILIPESTI, 607185, BACĂU,
ROMANIA

(210) M 2020 07171
(151) 07/10/2020
(732) MEDIAUNO SRL, 

STR. TURNUL EIFFEL NR. 54, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA
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ansambluri de arcuri metalice pentru introducere
în saltele - miezuri elastice din arcuri de oțel
pentru tapițerie, arcuri ca articole de fierărie
pentru tapițerie.
17. Spumă poliuretanică (semifabricată).
20. Saltele de dormit, perne, articole pentru
pat (cu excepția lenjeriei), arcuri sub formă de
accesorii nemetalice pentru tapițerie, saltele din
spumă poliuretanică, perne (tapițerie), saltele cu
arcuri, ansambluri de arcuri (nemetalice) pentru
introducere în saltele.
24. Huse si feţe pentru saltele (productie
proprie), materiale de tapiterie, pânze tensionate
pentru tapițerie, materiale de tapițerie ignifuge,
țesături matlasate (huse de saltele).
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ cu materii prime
şi materiale pentru producţia de articole de
tapiţerie, regruparea în avantajul terţilor a
articolelor din clasele 20 si 24, din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.
40. Procesare de materii prime pentru
confecționarea de saltele.

───────

(210) M 2020 07174
(151) 07/10/2020
(732) VIOREL PETRE, STR. ORADEA

NR. 31, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PASTELURI

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri aromate,
vinuri organice, aperitive pe bază de alcool, cu
excepţia berii, aperitive pe bază de vin, băuturi
distilate, extracte alcoolice, esenţe alcoolice.

───────

(210) M 2020 07175
(151) 07/10/2020
(732) LUPASCU-PRUNA GEORGE PFA,

STR. DOROBANTILOR NR. 2,
BL. 17, AP. 29, JUDEȚUL SIBIU,
MEDIAȘ, 551143, SIBIU, ROMANIA

(540)

RELIABLE CULTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.05.01

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

35. Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2768 C), albastru deschis
( Pantone 2925 C), alb
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(210) M 2020 07176
(151) 07/10/2020
(732) ROSCA MARCEL ADRIAN

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. PRINCIPALĂ NR. 201, SAT
SĂRATA, JUDEȚUL SIBIU, COM.
PORUMBACU, SIBIU, ROMANIA

(540)

Alessia Noi îți
evidențiem frumusețea!

(531) Clasificare Viena:
01.07.06; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

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

───────

(210) M 2020 07177
(151) 07/10/2020
(732) OMAR WAHBA, BLD.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.15,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011051,
ROMANIA

(540)

NATURAL AESTHETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 26.01.04

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, consiliere cu privire la diete și
nutriție, asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, consiliere legată de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță legată de nutriție, consiliere în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de nutriție, consultanță profesională
în materie de sănătate, controale medicale,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre chiropraxie, furnizare de
informații despre consiliere în domeniul dieteticii
și alimentației, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, masaj, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
consiliere medicală în materie de dietă, servicii
de crioterapie, servicii de drenaj limfatic,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii de microdermabraziune, servicii
de muzicoterapie, servicii medicale, servicii
medicale și de sănătate, servicii oferite de
clinici medicale, servicii stomatologice, servicii
pentru scăderea în greutate, servicii prestate
de dieteticieni, servicii terapeutice cu celule
stem, studii de evaluare a sănătății, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, tratamente terapeutice pentru față,
tratamente terapeutice pentru corp, chirurgie
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estetică, chirurgie estetică și plastică, chirurgie
plastică, servicii oferite de clinici medicale,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
furnizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecțiunilor medicale, furnizare de servicii
medicale, îndepărtare cu laser a telangiectaziilor,
servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică, servicii de tratament chirurgical, servicii
de tratament medical, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii ginecologice, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii prestate de medici, terapie cu
unde de șoc.

───────

(210) M 2020 07178
(151) 08/10/2020
(732) DRAGOȘ - NICOLAE

DUMITRESCU, STR. CÂMPULUI
NR. 37, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRIME INTELLIGENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.01.02; 03.07.16

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

45. Servicii de investigații și supraveghere
referitoare la siguranța fizică a persoanelor și la
securitatea bunurilor materiale, servicii de agenții
de detectivi.

───────

(210) M 2020 07179
(151) 08/10/2020
(732) SPOWERTS SRL, STR. PETRE

CRETU NR. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 0125052, ROMANIA

(540)

SPOWERTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

293

(210) M 2020 07180
(151) 08/10/2020
(732) GEISHA COSMETICS SRL, STR.

AUREL VLAICU NR. 9A, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

GEISHA LASHES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 05.05.20

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de
albire și alte substanțe de spălare, preparate
de curățare, lustruire, degresare, abrazive,
cosmetice, adezivi pentru uz cosmetic, spumă de
curățare.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni,
acționate manual, ustensile pentru manechiură
și pedichiură.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie și
de înfrumusețare.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
cosmetică.

───────

(210) M 2020 07182
(151) 08/10/2020
(732) WINE & EXCELLENCE S.R.L.,

STR. GEORGE COȘBUC NR. 24A,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA,
STR.ROZELOR NR. 12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MM G MON GOURMET Delices
- Gourmandises - Cadeaux
Excellence, nothing less!

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 02.03.23; 11.03.25; 26.11.25;
27.05.01; 27.05.10; 27.05.11

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare.

───────

(591) Culori revendicate: vişiniu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07183
(151) 08/10/2020
(732) ALEXANDRU-IONEL BALAN,

SOS. PANTELIMON NR. 352, BL.
3, SC. D, ET. 7, AP. 148 SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Conținut media descărcabil, materiale
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile.
16. Materiale imprimate, fotografii.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, creare
de texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, furnizare
de servicii publicitare, producție de material
publicitar, producție de material publicitar
vizual, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, producție de materiale
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare, publicitate
online, publicitate și reclamă, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, realizare
de broșuri publicitare, realizare de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare.

41. Furnizarea de programe de divertisment
preînregistrate, divertisment, divertisment
interactiv on-line, divertisment on-line,
divertisment pe internet, furnizare de activități
recreative, furnizare de divertisment online
sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, servicii de consultanță
în domeniul divertismentului, servicii de
divertisment, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și video,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment sub formă de
programe de televiziune webcam, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
servicii de informații și consultanță cu privire la
divertisment.

───────

(210) M 2020 07184
(151) 08/10/2020
(732) PRETURI PENTRU TINE SRL,

BULEVARDUL NATIUNILOR
UNITE, NR. 1, BL. 108A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ppt

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.24; 25.01.19

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

clase:
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24. Cuverturi, cuverturi pentru pat, feţe de masă,
cuverturi pentru canapele, cuverturi din materiale
textile, ţesături întărite (textile).
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de agenţie de import și export.

───────

(540)

VINARIAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin Internet,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de comenzi
online, servicii de agenție de import și export,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(540)

noa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.10

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

33. Vin alb.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
vinuri (cu excepția transportului), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vinuri, publicitate, publicitate, online într-o reţea
computerizată, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar comercial
şi de promovare toate acestea pentru vinuri,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vin alb, servicii de vânzare cu

(210) M 2020 07186
(151) 08/10/2020
(732) FLORIN HOACA STOIAN, 

BD. BRAILEI NR. 18 BL. 18 AP. 6,
JUD. VRANCEA, FOCSANI, 
VRANCEA, ROMANIA

(210) M 2020 07187
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL, 

STR. DANIEL DANIELOPOLU 
NR.  44A, SECTOR 1, 
BUCURESTI,ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, 
STR. 11 IUNIE NR. 51,CLADIREA 
VIVANDO, ET. 1, SECTOR4, 
BUCURESTI, ROMANIA
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ridicata în legătură cu vin alb, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vin
alb, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vin alb, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poștală în legătură cu
vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu vin alb.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Productie de vinuri pentru terți.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────

(210) M 2020 07188
(151) 08/10/2020
(732) SC DOMI SMART BUSINESS

SRL, STR. MUGURELUI NR. 4,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

DOMI PARTY & GIFTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Baloane de jucărie, baloane pentru jocuri,
baloane publicitare, seturi din baloane pentru
joacă, baloane de săpun (jucării).
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata a produselor: baloane, jucării, articole
pentru petreceri, articole de birotică și papetarie,
articole de plastic, articole de lemn, articole
de metal, gablonțuri, echipamente electrice și
electrocasnice, servicii de comerț cu amănuntul
online, a produselor: căni și pahare, aparate de
bucătărie, articole sportive, articole vestimentare
îmbrăcăminte/încălțăminte, cadouri, servicii de
comerţ cu materiale neprețioase și articole auto,
servicii de marketing pentru evenimente.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente de divertisment și culturale,
coordonare de evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertidment, organizare
de evenimente de recreere, organizare
și coordonare de evenimente sportive,
management pentru evenimente.

(210) M 2020 07189
(151) 08/10/2020
(732) PHONOTEC SOLUTIONS

(540)

AMBILIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice pentru îngrijirea animalelor.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare și
preparate dietetice, preparate și articole dentare
(altele decât articolele de toaletă), produse și
articole pentru igienă pentru scopuri medicale
sau veterinare.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#161415), verde (HEX #a5cd39)

SRL, 
ALEEA ALBATROS NR. 9A, 
BL. 29, APT. 23, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900145, CONSTANȚA, ROMANIA
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(540)

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

30. Produse de patiserie, specialități de
patiserie, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie proaspete,
produse de patiserie congelate, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie care conțin fructe, produse
de patiserie umplute cu fructe, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie cu semințe de mac,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, produse de patiserie cu umpluturi de
fructe, dulciuri, dulciuri cu caramel, dulciuri
de casă, înghețate și dulciuri, amestecuri de
ciocolată caldă, bruschete (tartine), batoane
de nuga învelite în ciocolată, biscuiți crackers,
biscuiți crocanți, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, budincă de orez, budincă pe bază de
orez, ciocolată, cornuri, cozonaci, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de Crăciun (comestibile), deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri înghețate pe băț, fondue din
ciocolată, fructe de pădure învelite în ciocolată,
garnituri de ciocolată, gofre de ciocolată,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, napolitane din
hârtie comestibilă, nuga, panettone (cozonac
italian), pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie congelate, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
caramel, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie cu crema spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de

cofetărie din nuci, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie și înghețate,
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rulouri cu scorțișoară (produse de cofetărie),
spume pentru desert (produse de cofetărie),
spume de ciocolată, sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, prăjituri, pișcoturi (prăjituri), prăjituri
cu ciocolată, aluat pentru prăjituri, prăjituri din
mei, glazură de prăjituri, torturi, torturi vegane,
torturi de înghețată, deserturi cremă instant,
deserturi cu înghețată, dulciuri de înghețată de
iaurt, băuturi pe bază de înghețată, înghețată,
îngheațate cu arome, prăjituri din iaurt înghețate,
șerbeturi și sorbete, tort cu caramel.

───────

(210) M 2020 07191
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

(540)

DIVINO ROSEA

(210) M 2020 07190
(151) 08/10/2020
(732) ARGHAN DELICE SRL, 

PIATA NATIUNILE UNITE NR. 3-5, 
BL. B2,AP. 28, BUCURESTI, 
ROMANIA

ARGHAN DELICE

DANIEL DANIELOPOLU NR. 44A, 
CORP C2, SECTOR 1,  
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, 
STR. 11 IUNIE NR. 51,  CLADIREA 
VIVANDO, ET. 1, SECTOR4, 
BUCURESTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri rozé.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
vinuri (cu excepţia transportului), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
cât mai comod prin magazine en-gros sau
en-detail prin cataloage de vânzare prin
corespondență prin mijloace electronice prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri și expoziții în scop publicitar,
comercial și de promovare, toate acestea pentru
vinuri, publicitate, publicitate online într-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri
rozé, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vinuri rozé, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri rozé, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vinuri rozé, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu vinuri
rozé, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu vinuri rozé.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Producţie de vinuri pentru terţi.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────

(210) M 2020 07192
(151) 08/10/2020
(732) SOCIETE GENERALE , 29,

BOULEVARD HAUSSMAN, PARIS,
75009, FRANȚA

(540)

BRD GROUPE
SOCIETE GENERALE

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
36. Afaceri bancare, servicii financiare, servicii
de afaceri monetare, servicii imobiliare, agenţii
de credit, servicii de investiţii financiare,
gestiunea investiţiilor, servicii de consiliere
privind investiţiile financiare, furnizare de
informaţii şi analize în domeniul investiţiilor
financiare, analiză financiară, servicii de
asigurare, servicii de asigurari de viaţă,
consultanţă în domeniul asigurărilor, servicii de
card de plată, servicii referitoare la carduri
de debit, servicii de garanţie, formare de
capital, consultaţii în domeniul financiar, servicii
de expertiză în domeniul imobiliar, gestiunea
bunurilor imobiliare, cotaţii de bursă, brokeraj
la bursă, curtaj în asigurări, credite, finanţare
în leasing (leasing finance), depozit de titluri,
gestiunea titlurilor de valoare, servicii bancare
de economisire, estimări financiare (asigurări,
bănci, imobiliare), servicii de finanţare, colectare
de fonduri, informaţii financiare, informaţii în
domeniul asigurărilor, servicii bancare directe,
investiţii de capital, tranzacţii de schimb valutar,
organizare de tranzacţii financiare, operatiuni

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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monetare, plăţi cu plată parţială, plata fondurilor,
împrumuturi (finanţe), împrumuturi garantate,
tranzacţii financiare, transfer electronic de
fonduri, verificări de cecuri, management
financiar-bancar, cercetarea şi prospectarea
pieţelor financiare şi gestionarea titlurilor de
valoare, estimări fiscale, estimări ale activelor,
gestionare a activelor, toate aceste servicii
putând fi furnizate prin internet.

───────

(210) M 2020 07193
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

DANIEL DANIELOPOLU,
NR.44A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DIVINO

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vin roșu.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
vinuri permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine en-
gros sau en-detail prin cataloage de vânzare
prin corespondență prin mijloace electronice prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de

evenimente târguri și expoziții în scop publicitar,
comercial și de promovare toate acestea pentru
vinuri, publicitate, publicitate online într-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin
roșu, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vin roșu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu vin roșu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu vin roșu.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Producţie de vinuri pentru terţi.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────

(210) M 2020 07194
(151) 08/10/2020
(732) ARGHAN DELICE SRL, PIATA

(540)

MIRAS D'OR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Paste uscate, paste congelate, paste
prăjite, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, paste pentru supe,
paste făinoase umplute, paste din orez, paste
făinoase alimentare, paste alimentare făinoase,
mâncăruri care includ paste, paste alimentare
cu curry, paste cu legume (sosuri), paste din
grâu integral, paste făinoase gata-preparate,
paste care conțin ouă, paste făinoase cu trufe,
paste pentru încorporare în pizza, alimente din
paste făinoase uscate, paste sub formă de foi,
mâncăruri preparate pe bază de paste, paste
făinoase alimentare pentru consum uman, paste

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, 
SECTOR4, BUCURESTI, ROMANIA

NATIUNILE UNITE NR. 3-5, BL. B2
AP. 28, BUCURESTI, ROMANIA
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uscate și proaspete, noodeles şi paste umplute,
mâncăruri preparate în special pe bază de paste,
spaghete, pâine, pâine proaspătă, pâine pita,
pâine multicereale, pâine prăjită, pâine crocantă,
pâine integrală, biscuiți din pâine, chifle moi
(pâine), pâine fără gluten, pesmet din pâine,
pâine și chifle, aluat de pâine, amestecuri pentru
pâine, pâine cu usturoi, pâine cu stafide, lipii
pentru sandvișuri (pâine), pâine cu conținut
scăzut de sare, cușcuș, cannelloni (paste care
pot fi umplute).

───────

(210) M 2020 07195
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

DANIEL DANIELOPOLU,
NR.44A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Terra Valleverde

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 01.07.06; 01.15.11; 27.05.01;
27.05.17

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

33. Vin roșu.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
vinuri (cu excepţia transportului), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
cât mai comod prin magazine en-gros sau

en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri și expoziții în scop publicitar,
comercial și de promovare, toate acestea pentru
vinuri, publicitate, publicitate online într-o rețea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin
roșu, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vin roșu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu vin roșu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping în
legătură cu vin roșu.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Producţie de vinuri pentru terţi.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────
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(210) M 2020 07196
(151) 08/10/2020
(732) FELIX TELECOM SRL, ȘOSEAUA

FABRICA DE GLUCOZĂ NR.
11D, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

felix telecom THE
RIGHT CHOICE IN

COMMUNICATIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.08; 29.01.13

clase:
38. Telecomunicaţii, transmiterea de fişiere
digitale şi e-mail, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio şi televiziune, trasmiterea
de video la cerere (video-on-demand), servicii
de telefonie şi mesagerie vocală, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, transmitere de
mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică şi de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, servicii de utilizare a protocolului de
transmitere a mesajelor vocale prin internet,
servicii telefonice de comunicatii, servicii
de transmisie, comunicaţii prin dispozitive
informatice şi electronice mobile, asigurarea
accesului la calculator, la baze de date
electronice şi online, servere de telecomunicaţie,
transmitere electronică de date, mesaje şi
informaţii, furnizarea de forumuri online privind
subiecte de interes general, furnizare de legături
de comunicaţii on-line care transferă utilizatorii
paginii web către alte pagini web locale şi
globale, facilitarea accesului la site-uri web
ale terţilor prin logare universală, furnizarea

accesului la baze de date informatice, furnizare
de baze de date de calculator, electronice şi
on-line, servicii de distribuire de poze şi de
distribuire video, şi anume transmisie electronică
de fişiere cu poze digitale, fişiere video şi conţinut
audiovizual între utilizatorii de internet, servicii de
telecomunicaţii, şi anume transmisie electronică
de date, mesaje, grafice, imagini, audio, video
şi informaţii, furnizare de legături de comunicaţii
online care transferă utilizatorii de dispozitive
mobile şi de internet către alte locaţii online
locale şi mondiale, facilitarea accesului la site-
uri web ale altor persoane sau la alt conţinut
electronic al altor persoane prin înregistrare
universală, furnizare de camere de chat online,
servicii de e-mail şi mesagerie instant şi buletine
informative electronice, servicii de difuzare
audio, de text şi video în reţele de calculatoare
sau de comunicaţii, şi anume încărcarea,
postarea, afişarea, modificarea, etichetarea şi
transmiterea electronică de date, de informaţii,
audio şi video, servicii de transmisie voci şi
date (VOIP), închirierea timpului de acces la
reţelele globale de calculatoare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii
la o reţea globală de computere, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, transmisia
fără fir (wireless).

───────

(210) M 2020 07197
(151) 08/10/2020
(732) PC COOLERS SRL, STR.

(540)

ANIMIND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Fișiere multimedia descărcabile, conținut
media descărcabil, cărți audio, cărți digitale
pentru descărcare de pe internet, cărți
electronice, cărți electronice descărcabile,
înregistrări audio descărcabile, înregistrări
multimedia descărcabile, înregistrări video

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONĂ NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

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

MATEI BASARAB NR. 98, BL. 86,
SC. 2, ET. 3, AP. 40, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, podcast-uri descărcabile,
publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste.
38. Transmisii video.
41. Educație și instruire, organizare de
conferințe, expoziții cu scop cultural sau educativ
și concursuri, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, pregătirea de texte
pentru publicare (cu excepţia celor publicitare).
44. Consiliere psihologică, servicii de terapie.
45. Consiliere în perioada de doliu, consultanţă
spirituală.

───────

(210) M 2020 07198
(151) 08/10/2020
(732) MADALIN NICOLAE PARAIANU,

(540)

BATE PALMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovarea comercială, consultanță privind
promovarea comercială, închiriere de spaţiu
publicitar pe site-uri web.

───────

(540)

Regina apelor minerale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
32. Ape minerale şi gazoase, apă lithia
(bogată în litiu), apă minerală (băuturi), apă
carbogazoasă, ape de masă, ape de izvor, ape
(băuturi).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale

STR. MIHAI EMINESCU NR. 4, 
SC.  B, AP. 2, JUD. BACĂU, 
BACAU,  BACĂU, ROMANIA

(210) M 2020 07199
(151) 08/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA,

STR. CARPAŢI NR. 46, 
JUD. HARGHITA,  BORSEC, 
535300, HARGHITA,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi
difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), prezentare
de produse, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
publicitate, publicitate şi marketing, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, analiză de afaceri, cercetare şi servicii
de informare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie, ambalarea
şi depozitarea mărfurilor, ambalare de produse
în containere, ambalarea produselor, depozitare
de produse, depozitare temporară de livrări,
depozitare şi livrare de bunuri, servicii de
etichetare, servicii de îmbuteliere, servicii
de împachetare şi ambalare, subdivizarea şi
reambalarea bunurilor, transport şi depozitare,
împachetare şi ambalare de bunuri, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor, servicii de manevrare şi
transport de mărfuri, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, servicii de transport
şi expediţie de mărfuri, transport de mărfuri,
colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri, reexpediere de mărfuri,
ridicare de mărfuri, servicii de distribuţie, servicii
de expediere, servicii de transport, servicii
de transport comercial de mărfuri, servicii de
urmărire a mărfurilor, toate acestea în legătură
cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 07203
(151) 08/10/2020
(732) DE SILVA INTERMED SRL,

STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR.44A, CORP C2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Valleverde

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 17.01.19

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

33. Vin alb.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
vinuri (cu excepţia transportului), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru vinuri, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
vinuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin alb,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin alb, servicii de vânzare

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, 
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA
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cu amănuntul online în legătură cu vin alb,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu vin alb, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu vin
alb.
39. Depozitare de vinuri în condiții de
temperatură și umiditate controlată, livrare de
vinuri.
40. Producție de vinuri pentru terți.
43. Servicii de bar cu servire de vin, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului, consultanță în domeniul fabricării vinului.

───────

(540)

GC GARDEROBA CAPSULĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.23

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar.
42. Servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar, furnizare de
informații despre servicii de design vestimentar.
45. Servicii de stilism vestimentar personalizat,
consiliere personalizată de stilism vestimentar.

───────

(210) M 2020 07206
(151) 15/10/2020
(732) ASOCIAȚIA CASA CREȘTINĂ

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CASA ONISIM

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

36. Colectare de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri de binefacere prin
vânzarea de timbre de caritate, colecte de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, coordonarea activităților de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri în scopuri
comerciale, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
strângerilor de fonduri, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
investiții de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte, organizare de colecte de
binefacere (pentru terți), organizare de colecte în
scopuri caritabile, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, organizare de colectare
de fonduri pentru proiecte de ajutor extern,
prestare de servicii filantropice de strângere de
fonduri pentru protecția mediului prin scăderea
emisiilor de bioxid de carbon, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, servicii de colectare de fonduri de
binefacere, servicii filantropice privind donațiile
financiare, sponsorizare, strângere de fonduri de
binefacere în vederea precauțiilor și a prevenirii
dezastrelor, strângere de fonduri în scopuri
commemorative.

───────

(210) M 2020 07205
(151) 08/10/2020
(732) MARIANA ROMANICĂ, 

STR. POENARU BORDEA 
NR. 8 - 10, BL. 1 SC. 1, 
APARTAMENT 2,PARTER, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040092, ROMANIA

─────────────────────

───────

PENTRU COPII SĂRACI, 
STR.DECEBAL NR. 1, JUDEȚUL 
ALBA,  LOCALITATEA PETREȘTI, 
MUN.  SEBEȘ, ALBA, ROMANIA
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(210) M 2020 07207
(151) 08/10/2020
(732) HACI MEHMET DUNDAR,

(540)

DERMAN HEALTY
HUMAN NATURAL

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.07.24; 27.05.01; 29.01.14

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

29. Măsline conservate, măsline preparate, la
conservă, ulei de măsline, pește conservat,
mazăre conservată, conserve de fasole, ton
(conserve), legume congelate, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe congelate,
amestecuri de fructe uscate, fructe de mare
gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, lapte, lapte bătut, lapte praf,
lapte de soia, iaurt, iaurt de băut, brânză topită,
brânză de oaie, preparate cu brânză de țară.
30. Oțet, Produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, ceaiuri
de fructe, biscuiți cu fructe, paste uscate, sos

pentru paste, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, mâncăruri care includ
paste, paste alimentare făinoase.
32. Apă plată, apă minerală, băuturi de fructe.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, regruparea în avantajul
terților a unor produse alimentare (cu excepția
transportului lor), în magazine specializate și în
magazine online.

───────

(210) M 2020 07209
(151) 09/10/2020
(732) CALIN MELISA-TEODORA, STR.

PINULUI NR. 31, JUDEȚUL ALBA,
ALBA-IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

FACEFRIENDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software și platforme digitale
de telefonie, platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme de editare
colaborativă în timp real (RTCE) (software),
platforme software care permit utilizatorilor să
strângă bani, platforme de software colaborative
(software), platforme software de management
colaborativ, software de calculator descărcabil
de pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, software descărcabil
pentru jocuri de calculator într-o rețea informatică
mondială și de pe dispozitive fără fir, programe
de calculator pentru rețele locale, programe
de sisteme de operare pentru rețele, poftware
informatic pentru comunicații în rețele fără fir,
s software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software de
comunicare pentru conectarea utilizatorilor de

CALEA DUDESTI NR.188, BL.C,
AP. 47, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, BL. ST2, 
SC. B, AP. 46, JUDEȚUL  CONSTANȚA, 
CONSTANTA,CONSTANȚA, ROMANIA

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

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, AP.M6, 
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA
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rețele informatice, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, programe
informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
informatic destinat utilizării pentru furnizarea
accesului multiplu la o rețea informatică globală,
software care permite furnizarea de informații
prin rețele de comunicare, software care permite
furnizarea de medii electronice prin rețele de
comunicare, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, dispozitive pentru
transmisia continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, interfețe de acces pentru rețele
cu circuit privat, programe pentru telefoane
inteligente, software de inteligență artificială,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
comunicare, sisteme de inteligență artificială,
aplicații mobile descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software de realitate
virtuală, software pentru realitate augmentată.
35. Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-uri
web, furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, prezentare (promovare) de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,

prezentarea (promovarea) produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, prezentare (promovarea) de
produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de promovare a imaginii
partidului politic, previziuni și analize economice,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, analiză de previziuni economice în
scopuri comerciale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
38. Servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri de interne, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, comunicații
prin rețele electronice, transmisie video prin
rețele digitale, transmitere video interactivă în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

307

rețele digitale, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
servicii de telecomunicații care folosesc rețele
radio celulare, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de telecomunicații în rețele
de fibră optică, fără fir și prin cablu, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice
și la baze de date electronice, transmisie și
recepție (transmisie) de informații din bazele de
date prin intermediul rețelei de telecomunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o rețea
globală de calculatoare, transfer de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transfer și
răspândire de informații și date prin rețele de
calculatoare și internet, transmitere electronică
de imagini, fotografii, imagini grafice și ilustrații
într-o rețea informatică globală, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la
rețele de calculator private, schimb electronic
de date stocate în baze de date accesibile
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la un site web de discuții
pe internet, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de partajare de fotografii și
partajare de videoclipuri, și anume, transmisie
electronică de fișiere foto digitale, videoclipuri
și conținut audio-vizual în rândul utilizatorilor de
internet, servicii de telecomunicații, asigurarea
accesului la calculator, electronic, şi online la
baze de date, servicii de telecomunicații, și

anume, transmitere electronică de date, mesaje,
grafică, fotografii, imagini, audio, video, conținut
audio-vizual și informații, furnizare de forumuri
pentru comunicare, şi anume, transmisie de
subiecte de interes general, furnizarea de
legături de comunicații online care transferă
dispozitive mobile și utilizatori de internet către
alte locații online locale și globale, facilitarea
accesului la site-uri web ale terților sau la alt
conținut electronic al terților prin intermediul unei
autentificări universale, furnizarea de camere de
chat online, servicii de mesagerie instantanee
și servicii de mesagerie pe panouri electronice,
servicii de difuzare audio, text și video pe
internet și alte rețele de comunicații, furnizarea
accesului la baze de date computerizate în
domeniul rețelelor sociale și al introducerii și
întâlnirilor sociale, servicii de distribuire de
poze peer-to-peer şi de distribuire de date,
şi anume transmisie de fişiere foto digitale,
grafice şi conţinut audio între utilizatorii de
internet, servicii de telecomunicații și rețea
de la egal la egal, și anume, transmisie
electronică de imagini, conținut audio-vizual și
video, fotografii, videoclipuri, date, text, mesaje,
reclame, comunicări și informații publicitare
media, streaming și streaming live de conținut
video, audiovizual și audiovizual interactiv prin
internet, servicii de transmisie şi recepţie de date
prin reţele de telecomunicaţii, schimb electronic
de voce, date, conţinut audio, video, text şi
grafice accesibile prin intermediul calculatorului
şi al reţelelor de telecomunicaţii, servicii de
mesagerie electronică instantanee, comunicații
prin telefonie mobilă, servicii de comunicare
prin protocolul de telefonie prin internet
(VoIP), servicii de teleconferințe audio, servicii
de teleconferințe, servicii de videoconferință,
mesagerie web, servicii de partajare de
fotografii peer-to-peer și de partajare video, și
anume, transmisie electronică de fișiere foto
digitale, videoclipuri și conținut audio-vizual
între utilizatori, servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmisie electronică de date, mesaje,
grafice, imagini, audio, video şi informaţii,
furnizarea accesului la baze de date informatice
în domeniul relaţionării sociale, servicii de
difuzare audio, de text şi video în reţele de
calculatoare sau de comunicaţii, şi anume
încărcarea, postarea, afişarea, modificarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, audio şi video, furnizarea de
forumuri online privind subiecte de interes
general, închirierea timpului de acces la
reţelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
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prin telegrame, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii).
42. Programare de software pentru platforme
de internet , programare de software pentru
platforme de informații pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, platforme pentru jocuri sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
inteligență artificială sub formă de software ca
serviciu (SaaS), platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive, programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, creare de platforme
informatice pentru terți, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele de
date, furnizori de servicii de aplicații, respectiv,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare și
întreținere de aplicații, software, site-uri și baze
de date în domeniul productivității personale,
comunicațiilor fără fir, accesului la informații
mobile și administrării de la distanță, pentru
livrarea fără fir a materialelor către calculatoare
de buzunar, laptopuri și dispozitive electronice
mobile, dezvoltarea, actualizarea și întreținerea
de software și sisteme de baze de date în
domeniul comunicațiilor fără fir, accesului la
informații mobile și gestionării de la distanță a
datelor pentru livrarea fără fir a conținutului către
computerele portabile, laptopurile și dispozitivele
electronice mobile, furnizarea utilizării temporare
a software-ului și aplicațiilor online care nu
pot fi descărcate pentru mesagerie instantanee,
protocol voce peste internet (voip), conferințe
video și conferințe audio, servicii informatice, și
anume, crearea unei comunități online pentru ca
utilizatorii înregistrați să se angajeze în rețelele
sociale, servicii informatice, și anume crearea
de comunități virtuale pentru ca utilizatorii să
participe la discuții, să primească feedback
de la colegii lor și să se angajeze în rețele
sociale, de afaceri și comunitare, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru discuții interactive
prin intermediul rețelelor de comunicații, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități

electronice pentru terți pentru organizarea
și desfășurarea de discuții prin intermediul
rețelelor de comunicații, furnizare de servicii de
aplicații informatice (asp), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care
conține software pentru a permite sau facilita
crearea, editarea, încărcarea, descărcarea,
accesarea, vizualizarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, transmiterea în flux,
legarea, adnotarea, indicarea sentimentului
despre, comentarea, încorporarea, transmiterea,
și partajarea sau furnizarea în alt mod
de suporturi electronice sau informații prin
intermediul computerelor și rețelelor de
comunicații, furnizarea unui serviciu de rețea
online care permite utilizatorilor să transfere date
de identitate personale și să partajeze date de
identitate personale cu și între mai multe facilități
online, furnizarea de informații din indexuri și
baze de date de căutare a informațiilor, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
grafică, suporturi electronice, imagini fotografice
și informații audio-vizuale, pe rețele de computer
și comunicații, furnizare de utilizare temporară
de aplicaţii de software nedescărcabil pentru
reţelele sociale, crearea unei comunităţi virtuale
şi transmisie de conţinut audio, video, cu imagini
fotografice, text, grafice şi date, furnizarea
de facilităţi online care permit utilizatorilor să
încarce, să modifice şi să distribuie audio,
video, imagini fotografice, text, grafice şi date,
furnizarea de software de comerț electronic
care nu poate fi descărcat pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri prin rețeaua globală de calculatoare,
servicii informatice, în special, furnizor de
servicii de aplicații cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (SAA) care oferă
software pentru trimiterea de alerte de mesaje
electronice, pentru transmiterea comenzilor și
trimiterea și primirea de mesaje electronice
și pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacții comerciale electronice printr-o rețea
globală de calculatoare.
45. Servicii de rețele de socializare on-
line, servicii pe internet de întâlniri, de
găsirea partenerului și de prezentări personale
(servicii matrimoniale și de socializare), servicii
pe internet de găsirea partenerului, servicii
matrimoniale furnizate prin rețele sociale, cluburi
pentru întâlniri (servicii de agenții matrimoniale și
de socializare), servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
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servicii de introducere şi relaţionare socială
(servicii de agenții matrimoniale și de
socializare), servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, furnizarea de
informații sub formă de baze de date care conțin
informații în domeniile rețelelor sociale online,
servicii de identificare a utilizatorilor, servicii de
verificare a utilizatorilor, servicii de introducere
socială pe internet și servicii de rețele sociale.

───────

(210) M 2020 07210
(151) 09/10/2020
(732) CALIN MELISA-TEODORA, STR.

PINULUI NR. 31, JUDEȚUL ALBA,
ALBA-IULIA, ALBA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ff

(531) Clasificare Viena:
27.05.23; 26.01.01

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

9. Platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software și platforme digitale
de telefonie, platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme de editare
colaborativă în timp real (RTCE) (software),
platforme software care permit utilizatorilor să
strângă bani, platforme de software colaborative
(software), platforme software de management
colaborativ, software de calculator descărcabil

de pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, software descărcabil
pentru jocuri de calculator într-o rețea informatică
mondială și de pe dispozitive fără fir, programe
de calculator pentru rețele locale, programe
de sisteme de operare pentru rețele, software
informatic pentru comunicații în rețele fără
fir, software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software de
comunicare pentru conectarea utilizatorilor de
rețele informatice, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, programe
informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
informatic destinat utilizării pentru furnizarea
accesului multiplu la o rețea informatică globală,
software care permite furnizarea de informații
prin rețele de comunicare, software care permite
furnizarea de medii electronice prin rețele de
comunicare, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, dispozitive pentru
transmisia continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, interfețe de acces pentru rețele
cu circuit privat, programe pentru telefoane
inteligente, software de inteligență artificială,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, portaluri inteligente pentru
comunicare, sisteme de inteligență artificială,
aplicatii mobile descărcabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software de realitate
virtuală, software pentru realitate augmentată.
35. Publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
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servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-uri
web, furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, prezentare (promovare) de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentarea (promovarea) produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, prezentare (promovarea) de
produse financiare în mijloace de comunicare,
pentru vânzarea cu amănuntul, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de promovare a imaginii
partidului politic, previziuni și analize economice,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, analiză de previziuni economice în
scopuri comerciale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop

comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
38. Servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri de interne, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, comunicații
prin rețele electronice, transmisie video prin
rețele digitale, transmitere video interactivă în
rețele digitale, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele,
servicii de telecomunicații care folosesc rețele
radio celulare, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmitere de mesaje, date
și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, servicii de telecomunicații în rețele
de fibră optică, fără fir și prin cablu, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice
și la baze de date electronice, transmisie și
recepție (transmisie) de informații din bazele de
date prin intermediul rețelei de telecomunicații,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului mai multor utilizatori la o rețea
globală de calculatoare, transfer de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transfer și
răspândire de informații și date prin rețele de
calculatoare și internet, transmitere electronică
de imagini, fotografii, imagini grafice și ilustrații
într-o rețea informatică globală, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o
rețea informatică globală sau prin internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la
rețele de calculator private, schimb electronic
de date stocate în baze de date accesibile
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare și la site-uri online
care conțin informații despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la un site web de discuții
pe internet, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea de
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mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de spații de chat online pentru transmiterea
de mesaje, comentarii și conținut multimedia
între utilizatori, furnizare de spații de chat
online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, servicii de partajare de fotografii și
partajare de videoclipuri, și anume, transmisie
electronică de fișiere foto digitale, videoclipuri
și conținut audio-vizual în rândul utilizatorilor de
internet, servicii de telecomunicații, asigurarea
accesului la calculator, electronic, şi online la
baze de date, servicii de telecomunicații, și
anume, transmitere electronică de date, mesaje,
grafică, fotografii, imagini, audio, video, conținut
audio-vizual și informații, furnizare de forumuri
pentru comunicare, şi anume, transmisie de
subiecte de interes general, furnizarea de
legături de comunicații online care transferă
dispozitive mobile și utilizatori de internet către
alte locații online locale și globale, facilitarea
accesului la site-uri web ale terților sau la alt
conținut electronic al terților prin intermediul unei
autentificări universale, furnizarea de camere de
chat online, servicii de mesagerie instantanee
și servicii de mesagerie pe panouri electronice,
servicii de difuzare audio, text și video pe
internet și alte rețele de comunicații, furnizarea
accesului la baze de date computerizate în
domeniul rețelelor sociale și al introducerii și
întâlnirilor sociale, servicii de distribuire de
poze peer-to-peer şi de distribuire de date,
şi anume transmisie de fişiere foto digitale,
grafice şi conţinut audio între utilizatorii de
internet, servicii de telecomunicații și rețea
de la egal la egal, și anume, transmisie
electronică de imagini, conținut audio-vizual și
video, fotografii, videoclipuri, date, text, mesaje,
reclame, comunicări și informații publicitare
media, streaming și streaming live de conținut
video, audiovizual și audiovizual interactiv prin
internet, servicii de transmisie şi recepţie de date
prin reţele de telecomunicaţii, schimb electronic
de voce, date, conţinut audio, video, text şi
grafice accesibile prin intermediul calculatorului
şi al reţelelor de telecomunicaţii, servicii de
mesagerie electronică instantanee, comunicații
prin telefonie mobilă, servicii de comunicare
prin protocolul de telefonie prin internet
(VoIP), servicii de teleconferințe audio, servicii
de teleconferințe, servicii de videoconferință,
mesagerie web, servicii de partajare de
fotografii peer-to-peer și de partajare video, și
anume, transmisie electronică de fișiere foto
digitale, videoclipuri și conținut audio-vizual
între utilizatori, servicii de telecomunicaţii, şi
anume transmisie electronică de date, mesaje,

grafice, imagini, audio, video şi informaţii,
furnizarea accesului la baze de date informatice
în domeniul relaţionării sociale, servicii de
difuzare audio, de text şi video în reţele de
calculatoare sau de comunicaţii, şi anume
încărcarea, postarea, afişarea, modificarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, audio şi video, furnizarea de
forumuri online privind subiecte de interes
general, închirierea timpului de acces la
reţelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telegrame, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii).
42. Programare de software pentru platforme
de internet , programare de software pentru
platforme de informații pe internet, dezvoltare
de platforme de calculatoare, platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, platforme pentru jocuri sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
inteligență artificială sub formă de software ca
serviciu (SaaS), platforme pentru design grafic
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru realizarea de discuții
interactive, programare de software pentru
portaluri de internet, spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, creare de platforme
informatice pentru terți, furnizarea de programe
de calculator cu inteligență artificială în rețele de
date, furnizori de servicii de aplicații, respectiv,
livrare, găzduire, administrare, dezvoltare și
întreținere de aplicații, software, site-uri și baze
de date în domeniul productivității personale,
comunicațiilor fără fir, accesului la informații
mobile și administrării de la distanță, pentru
livrarea fără fir a materialelor către calculatoare
de buzunar, laptopuri și dispozitive electronice
mobile, dezvoltarea, actualizarea și întreținerea
de software și sisteme de baze de date în
domeniul comunicațiilor fără fir, accesului la
informații mobile și gestionării de la distanță a
datelor pentru livrarea fără fir a conținutului către
computerele portabile, laptopurile și dispozitivele
electronice mobile, furnizarea utilizării temporare
a software-ului și aplicațiilor online care nu
pot fi descărcate pentru mesagerie instantanee,
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protocol voce peste internet (voip), conferințe
video și conferințe audio, servicii informatice, și
anume, crearea unei comunități online pentru ca
utilizatorii înregistrați să se angajeze în rețelele
sociale, servicii informatice, și anume crearea
de comunități virtuale pentru ca utilizatorii să
participe la discuții, să primească feedback
de la colegii lor și să se angajeze în rețele
sociale, de afaceri și comunitare, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru discuții interactive
prin intermediul rețelelor de comunicații, servicii
informatice, și anume, găzduirea de facilități
electronice pentru terți pentru organizarea și
desfășurarea de discuții prin intermediul rețelelor
de comunicații, furnizare de servicii de aplicații
informatice (ASP), și anume găzduire de
aplicații software de calculator pentru terți,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care
conține software pentru a permite sau facilita
crearea, editarea, încărcarea, descărcarea,
accesarea, vizualizarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, transmiterea în flux,
legarea, adnotarea, indicarea sentimentului
despre, comentarea, încorporarea, transmiterea,
și partajarea sau furnizarea în alt mod
de suporturi electronice sau informații prin
intermediul computerelor și rețelelor de
comunicații, furnizarea unui serviciu de rețea
online care permite utilizatorilor să transfere date
de identitate personale și să partajeze date de
identitate personale cu și între mai multe facilități
online, furnizarea de informații din indexuri și
baze de date de căutare a informațiilor, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
grafică, suporturi electronice, imagini fotografice
și informații audio-vizuale, pe rețele de computer
și comunicații, furnizare de utilizare temporară
de aplicaţii de software nedescărcabil pentru
reţelele sociale, crearea unei comunităţi virtuale
şi transmisie de conţinut audio, video, cu imagini
fotografice, text, grafice şi date, furnizarea
de facilităţi online care permit utilizatorilor să
încarce, să modifice şi să distribuie audio,
video, imagini fotografice, text, grafice şi date,
furnizarea de software de comerț electronic
care nu poate fi descărcat pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri prin rețeaua globală de calculatoare,
servicii informatice, în special, furnizor de
servicii de aplicații cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții electronice
de afaceri printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (SAA) care oferă
software pentru trimiterea de alerte de mesaje
electronice, pentru transmiterea comenzilor și

trimiterea și primirea de mesaje electronice
și pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacții comerciale electronice printr-o rețea
globală de calculatoare.
45. Servicii de rețele de socializare on-
line, servicii pe internet de întâlniri, de
găsirea partenerului și de prezentări personale
(servicii matrimoniale și de socializare), servicii
pe internet de găsirea partenerului, servicii
matrimoniale furnizate prin rețele sociale, cluburi
pentru întâlniri (servicii de agenții matrimoniale și
de socializare), servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
servicii de introducere şi relaţionare socială
(servicii de agenții matrimoniale și de
socializare), servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, furnizarea de
informații sub formă de baze de date care conțin
informații în domeniile rețelelor sociale online,
servicii de identificare a utilizatorilor, servicii de
verificare a utilizatorilor, servicii de introducere
socială pe internet și servicii de rețele sociale.

───────
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(210) M 2020 07211
(151) 09/10/2020
(732) PARTENER AGREMENT AGENCY

S.R.L., STR. NICOLAE IORGA NR.
37BIS, PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(540)

ONE WISH

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Educaţie, divertisment, organizarea de
evenimente cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment, servicii de amuzament,
producția de spectacole, activități sportive și
culturale, servicii al căror scop esențial este
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, organizarea de festivaluri și
evenimente cu scop cultural, educativ sau de
divertisment în aer liber.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
servicii de bufet pentru gustări, furnizare de
produse alimentare și băuturi, servicii de
rezervare de spații pentru evenimente.

───────

(210) M 2020 07212
(151) 09/10/2020
(732) PETRE PUIU, STRADA

COSTACHE NEGRI 9, JUDEȚUL
VASLUI, HUSI, VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

AMRIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(540)

Business week
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate biometrice de identificare, aparate
pentru învățământ și instruire, aparate și
instrumente pentru predare și instruire, roboți de
învățământ, aparate de înregistrare, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, dispozitive digitale de procesare a
semnalului vocal, scanere cu intrare și ieșire
digitală, unități de codificare electronice.

(210) M 2020 07214
(151) 09/10/2020
(732) BRAND EMOTION SRL, 

STR. ZAGAZULUI NR. 21-25,
ETAJ1, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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16. Articole de papetărie și materiale educative,
materiale imprimate, afișe din hârtie, afișe
publicitare tipărite, agende, agende datate.
35. Actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web, concepere de broșuri publicitare,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, derularea
campaniilor promoționale pentru întreprinderi
comerciale, estimări pentru marketing, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing în
afaceri, intermediere publicitară, furnizare de
servicii publicitare, întocmire de planuri de
marketing, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
digital, marketing destinat unui anumit scop,
marketing de baza de date, întocmire
de reclame, marketing afiliat, marketing
promoțional, optimizarea motoarelor de căutare,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de lansări de produse,
pregătire de campanii publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și plasare
de reclame, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
pregătirea și distribuirea reclamelor, producție
de clipuri publicitare pentru radio, producție
de clipuri publicitare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de firme pe internet și în alte

medii de comunicare, producție de material
publicitar, producție de materiale publicitare,
producție de reclame radio, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, realizare
de materiale publicitare, realizare de material
publicitar, servicii de anunțuri clasificate, servicii
de marketing direct, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
servicii promoționale de publicitate, servicii
de strategie de marcă, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, redactare
de texte publicitare, servicii publicitare și de
promovare, servicii publicitare privind baze de
date, servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare comercială, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale.
41. Acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități culturale, ateliere
recreative, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale cu scop cultural,
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educativ sau de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, divertisment de
radio și televiziune, divertisment on-line,
educație și instruire, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video
la cerere, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe
internet, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de gale, organizare
de festivaluri, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea spectacolelor,
planificarea de recepții (divertisment), pregătire
de programe de divertisment pentru difuzare,
producție de programe de televiziune în direct cu
scop educativ, producție de spectacole, servicii
de bibliotecă, servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizare de informații electronice
(inclusiv informații de arhivă) sub formă de
texte și de informații audio și/sau video, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
în domeniul producției de spectacole.

───────

(210) M 2020 07215
(151) 09/10/2020
(732) ADAMAS YAPI SRL, PIAȚA

PRAHOVEI NR. 18, SC.A, AP. 15,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ADAMAS contractors

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 26.03.03

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

1. Aditivi, produse chimice pentru fluide de
foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aglutinanți pentru beton, antigel, antioxidanți
pentru utilizare în fabricare, baze (preparate
chimice), conservanți pentru zidărie, cu excepția
vopselurilor și uleiurilor, ciment (metalurgie),
adeziv tip ciment pentru încălțăminte, ciment
pentru repararea obiectelor sparte, conservanți
pentru ciment, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepția vopselurilor,
compuși ceramici pentru aglutinare (granule
și pulberi), preparate chimice pentru protecția
împotriva mucegaiului, produse chimice pentru
fabricarea pigmenților, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, produse pentru conservarea
betonului, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
produse chimice de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, produse
chimice pentru izolarea împotriva umezelii, cu
excepția vopselurilor, pentru zidărie, emolienți
pentru scopuri industriale, conservanți pentru

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis
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zidărie, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
conservanți pentru plăci, cu excepția vopselurilor
și uleiurilor, preparate de grunduire, preparate
pentru îndepărtarea tapetului.

───────

(210) M 2020 07216
(151) 09/10/2020
(732) IOANA ANGELA SIMILEA,

INT. COJESTI NR.1, ET.3,
AP.9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANGELA SIMILEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.13

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07217
(151) 09/10/2020
(732) SC ATTACCO MC SRL, STR.

(540)

MÂNCARE CURATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.17; 09.07.09; 22.03.05

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

16. Ambalaj din plastic, ambalaj de carton,
ambalaje ermetice din hârtie, ambalaje pentru
mâncare din hârtie, carton sau plastic, cutii de
hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii de ambalat
pentru transport realizate din hârtie, cutii din
carton pentru ambalat, cutii din hârtie, foi de
plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, folii de plastic cu buzunărașe pentru
păstrarea chitanțelor, folii din hârtie, carton
sau plastic pentru ambalarea alimentelor, folii
din polietilenă pentru ambalat sau împachetat,
folii din plastic pentru ambalat, materiale de
ambalat din produse pe bază de minerale
care înlocuiesc hârtia, materiale de împachetat
confecționate din hârtie, materiale de împachetat
din carton, materiale pentru ambalat din hârtie,
carton sau plastic, materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, materiale plastice pentru ambalat,
plicuri de hârtie pentru împachetare, pungi cu
mânere pentru ambalat, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de cadou, din hârtie, pentru vin,

GRIGORE GAFENCU NR. 9, 
AP.B14, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 014132, ROMANIA
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pungi de hârtie pentru cumpărături, pungi de
plastic pentru ambalat și împachetat, pungi de
plastic pentru cumpărături, pungi de hârtie pentru
cadouri, pungi din plastic de uz casnic, pungi din
plastic pentru ambalat, pungi din plastic pentru
depozitarea alimentelor, pentru uz casnic, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi
pentru ambalare din plastic biodegradabil, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare.

───────

(210) M 2020 07218
(151) 09/10/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT

AND EXPORT TRADE
CO.,LTD, FI.5,NO.6,YOUDIAN
SOUTH ROAD,TING TEN
VILLAGE,TINGTIAN STREET,
RUIAN, CHINA

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

(540)

FUERTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.25

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
(distribuitoare automate).
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07219
(151) 09/10/2020
(732) RĂZVAN ALEXANDRU

CONSTANTIN RANETTI, ALEEA
LT. GHEORGHE STÂLPEANU
NR.2, SCARA 2 ET.1 AP.14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011482,
ROMANIA

(540)

Tărtăcuţă şi Bostan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport (articole sportive).
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 07220
(151) 09/10/2020
(732) RĂZVAN ALEXANDRU

(540)

Tviern Antzaar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.

CONSTANTIN RANETTI, 
ALEEALT. GHEORGHE 
STÂLPEANU  NR. 2, SCARA 2,  
ET. 1 AP. 14,  SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011482,ROMANIA
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28. Jucării, jocuri și articole de joacă, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
articole și echipament de sport (articole sportive).
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2020 07221
(151) 09/10/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AliasPay A

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

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

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(210) M 2020 07222
(151) 09/10/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD.
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e-Factur@ TFD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.09; 24.17.17

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

36. Afaceri financiare.
42. Proiectare și dezvoltare hardware și
software.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 485),
bleu, alb

(591) Culori revendicate: portocaliu (RGB 
21079 42), verde (RGB 3 162 74), 
negru(RGB 000)
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(210) M 2020 07223
(151) 09/10/2020
(732) HOMESTUFF SRL, STRADA

UNIRII NR. 11, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

MyHome

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.01.24

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

8. Cuțite, furculițe și linguri.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, instalații

mobilier exterior, articole pentru pat, respectiv:
saltele, somiere, perne.
21. Ustensile și recipiente de menaj sau
de bucătărie, veselă, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor.
24. Țesături și produse textile, lenjerie de pat,
pilote, cuverturi de pat și fețe de masă, cu
excepția celor din hârtie.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum si alte
materiale pentru acoperirea pardoselilor, tapet
netextil.

───────

(210) M 2020 07225
(151) 09/10/2020
(732) KUMKAPI EMRULLAH, STR.

(540)

Nazari

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01; 29.01.15

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

30. Prăjituri, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu migdale, prăjituri mici cu ciocolată, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, brioșe, brioșe (muffins), brioșe cu fructe,
brioșe umplute cu gem, prăjitură cu migdale,
prăjitură învelită în ciocolată, prăjitură pentru
micul dejun, batoane de prăjitură, prăjitură din
ciocolată neagră preparată din chec de ciocolată,
gogoși cu gaură în mijloc, torturi.

───────

sanitare, ustensile electrice de gătit.
14. Ceasuri.
16. Articole de birou, cu excepția mobilei.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(Pantone eb951a), verde (Pantone 
2d534c), alb(Pantone ffffff)

POPASULUI NR.78, AP.3, 
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 
ILFOV,  ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., 
B-DUL LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, 
SC. 3, AP.  55, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, 050707, ROMANIA

(591) Culori revendicate: rosu, galben, 
maro,portocaliu, alb
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(210) M 2020 07226
(151) 09/10/2020
(732) CITITOAREA DE CURSA LUNGA

(540)

CITITOARE DE
CURSĂ LUNGĂ

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, consultanță editorială, editare de
texte scrise altele decât cele publicitare,
publicare de cărți și recenzii, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, publicare de texte altele decât cele
publicitare, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de publicare de text,
electronic altele decât cele publicitare, servicii de
publicare electronica de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare on-line de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de scriere
pentru bloguri.

───────

(540)

iB CARGO Your
freight, our job

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Transportul aerian, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, închirierea de
ambarcaţiuni, cărăuşie, transportul pe calea
ferată, livrarea de colete, descărcarea
încărcăturilor, livrarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, închirierea de
depozite, transportul cu feribotul, transportul
fluvial, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
închirierea de vehicule, închirierea vagoanelor
de cale ferată, închirierea vagonetelor de
cale ferată, transportul de mobilier, remorcare,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul marin, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
depozitarea de ambarcaţiuni, servicii de agenţie
de transport (expediere am.), servicii de broker
de transport, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, informaţii
despre depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, închirierea containerelor de
depozitare, operaţiuni de încărcare-descărcare,
logistica transporturilor, închirierea de aeronave,
transportul cu barja, servicii de folosire în comun

SRL, 
STRADA ALEXANDRU  MORUZI 
VOIEVOD, NR. 8, BL. V56, SC. 1, 
ET. 2, AP. 8, SECTOR  3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2020 07227
(151) 09/10/2020
(732) IB CARGO SRL, 

SOS. BUCURESTI NORD NR. 10,
GLOBAL  CITY  BUSINESSPARK, 
CLADIREA O21, ETAJ 10, 
CAMERA 4, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
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a maşinii, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, rezervări de transport, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, transport,
transportul cu ambarcaţiunile.

───────

(210) M 2020 07228
(151) 09/10/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR 319 E,
CLADIRE B, OB,6A, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KUMTELINA

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(540)

iB CARGO Your
freight, our job

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

39. Transportul aerian, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, închirierea de
ambarcaţiuni, cărăuşie, transportul pe calea
ferată, livrarea de colete, descărcarea
încărcăturilor, livrarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, închirierea de
depozite, transportul cu feribotul, transportul
fluvial, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), transportul de mărfuri,
închirierea de vehicule, închirierea vagoanelor
de cale ferată, închirierea vagonetelor de
cale ferată, transportul de mobilier, remorcare,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul marin, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
depozitarea de ambarcaţiuni, servicii de agenţie
de transport (expediere am.), servicii de broker
de transport, servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, informaţii
despre depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, închirierea containerelor de

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

(210) M 2020 07229
(151) 09/10/2020
(732) IB CARGO SRL,

SOS. BUCURESTI NORD NR.10,
GLOBAL CITY BUSINESSPARK, 
CLADIREA O21, ETAJ10, 
CAMERA 4, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 2758), albastru deschis
(Pantone 2995), albastru deschis
(Pantone 2727)
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depozitare, operaţiuni de încărcare-descărcare,
logistica transporturilor, închirierea de aeronave,
transportul cu barja, servicii de folosire în comun
a maşinii, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor, rezervări de transport, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, transport,
transportul cu ambarcaţiunile.

───────

(210) M 2020 07230
(151) 09/10/2020
(732) AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIȘINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Pâiniţa

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(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.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, 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
informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2020 07231
(151) 09/10/2020
(732) SC SUPER BALL SRL, STR.

ORTISOARA NR.282/B, JUD.
TIMIŞ, ORTISOARA, 021527,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

HOTEL COLLECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Paturi, somiere, saltele şi perne, saltele de
pat, saltele cu arcuri, saltele din spumă cu
memorie, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, perne, perne cervicale, perne umplute,
perne decorative, articole decorative textile
(perne), perne antirostogolire pentru bebelusi,
perne gonflabile, perne din spumă cu memorie.
24. Pilote, plăpumi (cuverturi de pat), aşternuturi
de pat (lenjerie), materiale textile țesute
pentru așternuturi, pături matlasate (așternuturi
de pat), huse pentru pilote si plăpumi,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, lenjerie de pat, pături pentru
pat, plăpumi de puf (cuverturi de pat), feţe
de perne, pături imprimate din material textil,
cearşafuri (textile), ţesături pentru tapiţerie.

───────

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
4975CVC), verde (Pantone 360 C)
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(210) M 2020 07232
(151) 12/10/2020
(732) TIA ICONIC VISION SRL, SAT

ROŞIORI, JUD. BOTOŞANI,
COMUNA RĂCHIŢI, BOTOȘANI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

VIBES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.01; 11.01.22;
02.09.14; 26.11.01; 29.01.12

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant

și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servicii de baruri care servesc bere,
servicii de snack-baruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese.

───────

(210) M 2020 07233
(151) 09/10/2020
(732) INTELLIGENT PROJECTS SRL,

STR. BARBU DELAVRANCEA,
NR. 2C, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MELLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, bere și produse
de bere, băuturi răcoritoare pe bază de nuci
și de soia, băuturi nealcoolice carbogazoase
aromatizate, sucuri, ape.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COVRIDOG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne și produse din carne, insecte și
larve preparate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, aripioare de pui,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
carne preparată, cartofi umpluți, falafel, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate care constau în principal din kebab
(carne tocată), salate preparate, surimi (preparat
din pasta de peşte), supe, tocane (alimente),
bacon, bratwurst (cârnaţi), cabanoși pe băț,
cabanoși pentru hotdog, cârnați în aluat, cârnați,
carne, cârnați afumați, cârnați conservați, cârnați
cruzi, carne conservată, carne congelată, carne
proaspătă, carne prăjită, carne de vită, carne de
rață, carne de porc, cărnuri, hamburgeri (carne
toccata), fripturi, înlocuitori de carne, pateuri
din carne, paste de carne, produse din carne
preparate, salam, pui, șuncă, umplutură de carne
pentru plăcinte, cârnați vegetali, carne pentru
cârnați, intestine din care se prepară membrane

pentru cârnați, mațe pentru cârnați, naturale sau
artificiale, membrane pentru cârnați (sintetice),
carne tocată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
brânză topită.
30. Hot dog (sandvișuri), crenvurști calzi și
ketchup în chifle deschise (sandvişuri), cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat şi șerbeturi,
sare, mirodenii, arome şi condimente, semințe
procesate, amidon şi produsele acestora,
preparate coapte şi drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci şi umpluturi, produse
apicole, baghete umplute, baozi (chifle umplute),
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată
ca substituți alimentari, pufuleţi cu brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
blaturi de pizza, boabe de porumb prăjite,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, brioșe,
burritos (mâncare mexicană), chifle umplute,
clătite sărate, clătite, chipsuri din cereale,
covrigei, covrigei moi, frigănele, fulgi (din cereale
pentru consum uman), gustări care constau în
principal din pâine, gustări pe bază de grâu,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, lipii cu pui, lasagna, înveliș pentru
sandvișuri, hamburgeri în pâine, hamburgeri
(sandvișuri), mâncăruri preparate în special pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
orez, plăcinte, pizza, pateuri cu cârnați, pâine
cu umplutură, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foitaj
care conțin șuncă, produse de patiserie din
legume şi carne, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, prăjituri din mei, rizoto (mâncare pe bază
de orez), rulouri cu cârnați proaspeți, sandvișuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, snack-uri
preparate din făină de cartofi, tortillas, taco,
arahide glazurate (produs de cofetărie), aluaturi
împletite prăjite, batoane de cereale şi batoane
energizante, biscuiți sărați, budinci, cozonaci,
cornuri, clătite americane, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată şi gumă de mestecat,
prăjitură cu pâine, pâine, baghete, chifle, aluat,
amestecuri de aluat, făină de aluat, produse
din aluat gata de copt, amestec de condimente,
amestecuri condimentate, amestecuri pentru
umplutură care conțin pâine, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), arome preparate din carne
destinate îmbunătăţirii gustului, ketchup (sos),
muștar, maioneză, sosuri, agenţi de legare
pentru cârnați, plăcinte cu carne tocată, aluaturi
şi amestecuri din acestea, preparate alimentare
pe bază de cereale, paste uscate şi proaspete,
noodles şi paste umplute, glazuri şi umpluturi

(210) M 2020 07234
(151) 09/10/2020
(732) MAN GROUP SRL,

STR. GENERAL DASCALESCU, 
NR.254, JUD. NEAMŢ, 
PIATRA-NEAMT, NEAMȚ, 
ROMANIA
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dulci, miere, sandviș din brânză topită, plăcintă
cu carne.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
furnizare de cazare temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare şi
băutură, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii de bufet de salate, servicii de
cantine, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
preparare de mâncăruri, prepararea alimentelor,
servicii de pizzerii, furnizare de alimente şi
băuturi în bistrouri, servicii de bufet, restaurante
(servirea mesei), servicii de gătit, servicii de
ceainărie, servicii oferite de rotiserii, snack-
baruri, catering, furnizare de alimente şi băuturi
în gogoșării, închiriere aparate de gătit, închiriere
de mobilă, închiriere de maşini industriale
de gătit, închiriere de echipamente de bar,
închiriere de echipament de catering, închiriere
de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de masă,
închiriere de plite de încălzit electrice, de uz
casnic, servicii furnizate de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică şi de vacanță.

───────

(210) M 2020 07235
(151) 09/10/2020
(732) GLOBENCER S.R.L., STR.

SUCEVEI NR. 4A, BLOC PRIMA,
SC. A, AP. 906, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Sensytol

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

5. Substanțe dezinfectante impregnate în
șervețele, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălare
(altele decât săpunuri), geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, produse dezinfectante
pentru spălarea mâinilor, dezinfectante
folosite pentru igienă, săpunuri dezinfectante,
șervețele dezinfectante, dezinfectante, produse
dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectante pentru WC-uri chimice, preparate
și produse pentru igienă de uz medical,
dezinfectanți și antiseptice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei, soluții de curățare de uz medical,
preparate chimice de uz sanitar, preparate
pentru igienizarea aerului, produse igienice
pentru medicină.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
privind programele de fidelizare, stimulare și
oferirea de bonusuri, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri.

───────
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(210) M 2020 07236
(151) 10/10/2020
(732) CRISTIAN LAZARESCU,

DRM.ZAVOI NR. 96A, SAT VALEA
MARE-PODGORIA, JUD. ARGES,
STEFANESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MR.CRISPY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.03; 03.07.24;
29.01.14

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

43. Servicii de alimentație publică în spații
special amenajate pentru servirea preparatelor
culinare și a băuturilor, servicii de mâncare
la pachet, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2020 07237
(151) 10/10/2020
(732)

(540)

NewBee
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR.FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B, 
AP. 46, JUD.CONSTANTA, 
CONSTANTA, ROMANIA

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

RUD INVEST CONSTRUCT SRL, 
INTR.CALTUNA NR. 15, CAM. 1,
BUCURESTI, 040545, ROMANIA
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(540)

Freya by M.D.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 02.09.01; 29.01.12

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07242
(151) 12/10/2020
(732) IRIDEX GROUP SALUBRIZARE

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

IRIDEX GROUP salubrizare
Protejează mediul-

construiește viitorul!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.19; 26.04.18; 29.01.14

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

39. Transportul și depozitarea gunoiului,
descărcare (transport) de deșeuri, organizarea
serviciilor de transport, colectare de deșeuri
industriale (transport).
40. Reciclarea deșeurilor, tratarea (reciclarea)
deșeurilor, transformare (reciclarea deșeurilor),
reciclarea gunoaielor și deșeurilor, consultanță
privind reciclarea gunoiului și deșeurilor,
furnizare de informații despre reciclarea
deșeurilor, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor.

───────

(210) M 2020 07240
(151) 13/10/2020
(732) DANIELA-IOANA MĂNAC, 

STR. JIRULUI NR. 24, ETJ. 3, 
AP. 13, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

SRL, 
SAT SCHITU, JUD.CONSTANTA, 
COSTINESTI,CONSTANȚA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, roșu, alb,
verde
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(210) M 2020 07243
(151) 19/10/2020
(732) ȚÎNȚARCU RALUCA-CRISTINA,

P-ȚA C.A. ROSETTI NR. 3, ET. 5,
AP. 14, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NUOVA GUARDIA
1996 BUCURESTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.01; 03.07.24;
29.01.12

clase:
22. Prelate.
24. Banere din material textil sau plastic, pânză
pentru steaguri din material textil sau plastic,
steaguri din material textil sau plastic, pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
etichete din material textil.
25. Bandane (fulare), șepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, eșarfe.
35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, scrierea de texte publicitare.

───────

(540)

TOPRO

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a hârtie şi
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, articole de papetărie şi articole de
birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), scanere
de imagini, scanere, scaner de mână, scanere
pentru coduri de bare (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen

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

(210) M 2020 07244
(151) 12/10/2020
(732) CONTAKT CARTRIDGE SRL, 

STR, CONSTANTIN 
BRANCOVEANU  NR. 119/A, 
CAMERA 1, JUD. TIMIS, 
TIMISOARA, TIMIȘ,  ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, 
BIROURI  A14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
scanere de imagini, scanere, scaner de mână,
scanere pentru coduri de bare, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la hârtie şi carton, produse
de imprimerie, articole pentru legătorie, articole
de papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilelor), scanere de imagini,
scanere, scaner de mână, scanere pentru coduri
de bare, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
scanere de magini, scanere, scaner de mână,
scanere pentru coduri de bare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(210) M 2020 07245
(151) 12/10/2020
(732) SC ALISON HAYES (ROMANIA)

SRL, SOS. BUCURESTI-BUZAU,
KM 55,2, JUD. IALOMITA,
URZICENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SYNEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.04; 26.03.05

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

10. Măști faciale de uz medical, măşti faciale
de protecție pentru uz medical, măști faciale
bioterapeutice de uz medical, măști faciale
terapeutice, măști faciale de protecție pentru
uz stomatologic, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute de uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, măști sanitare de uz medical, măști de
protecţie pentru gură de uz medical, măști de
protecţie de unică folosinţă pentru uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălţăminte de uz medical, halate medicale,
halate chirurgicale, halate pentru chirurgi,
halate pentru examinarea pacienților, halate
de uz chirurgical, halate pentru izolare de uz
medical, halate de uz medical pentru vizitatori,
combinezoane de uz medical, costume de
uz medical, costume cu filtru de uz medical,
costume exoscheletice robotizate de uz medical,
costume presurizate de uz medical, ghete de
uz medical, papuci de unică folosință de uz
medical, viziere de protecție pentru uz medical,
cearșafuri de uz medical, cearșafuri cauciucate
pentru incontinență, cearșafuri de examinare
chirurgicală, cearșafuri pentru săli de operație,
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fețe de pernă de uz medical, paturi de uz
medical, perne de uz medical.
24. Lenjerie de pat de unică folosinţă din
material textil, feţe de masă din materiale
textile de unică folosinţă, cearşafuri, cearşafuri
din plastic (care nu sunt cearşafuri pentru
incontinenţă), cearşafuri de pat cu volane,
cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri de pat din
hârtie, cearșarfuri de unică folosinţă, feţe de
pernă, feţe de pernă din hârtie, fețe de pernă de
unică folosință.
25. Halate, halate de plajă, halate pentru
gravide, halate pentru botez, halate de casă,
halate de laborator, halate pentru frizerii, halate
pentru asistente medicale (îmbrăcăminte),
combinezoane (îmbrăcăminte), combinezoane
de schi, combinezoane/salopete, combinezoane
(lenjerie intimă), combinezoane pentru bebeluşi,
combinezoane pentru snow-board, costume,
costume de karate, costume de judo, costume
de kendo, costume de taekwondo, costume
de aikido, costume de neopren, costume
de marinar, costume de plajă, costume de
motociclism, costume de gimnastică, costume
de patinaj, costume populare, costume de
bebeluşi, costume stil zoot, costume de dans,
costume din piele, costume de teatru, costume
de seară, costume pentru bărbaţi, femei si
copii, costume de lucru, costume de gală,
costume de balet, costume de halloween,
costume de ploaie, costume sportive de zbor,
costume informale (casual), costume de înot,
costume de baie, costume sportive, costume
de jogging, costume rezistente la vânt, costume
impermeabile, costume de schi, papuci de unică
folosinţă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de măști faciale de uz medical, măşti faciale
de protecţie pentru uz medical, măşti faciale
bioterapeutice, măşti faciale terapeutice, măşti
faciale de protecţie pentru uz stomatologic,
măști de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale nețesute de uz medical, măști nazale
(de protecţie) pentru uz medical, măști sanitare
de uz medical, măști de protecţie pentru gură de
uz medical, măști de protecţie de unică folosinţă
pentru uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălţăminte de uz
medical, halate medicale, halate chirurgicale,

halate pentru chirurgi, halate pentru examinarea
pacienţilor, halate de uz chirurgical, halate pentru
izolare de uz medical, halate de uz medical
pentru vizitatori, combinezoane de uz medical,
costume de uz medical, costume cu filtru de
uz medical, costume exoscheletice robotizate de
uz medical, costume presurizate de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosință
de uz medical, viziere de protecţie pentru uz
medical, cearşafuri de uz medical, cearşafuri
cauciucate pentru incontinenţă, cearşafuri de
examinare chirurgicală, cearşafuri pentru săli de
operaţie, fețe de pernă de uz medical, paturi
de uz medical, perne de uz medical, lenjerie de
pat de unică folosinţă din material textile, feţe
de masă din materiale textile de unică folosinţă,
cearşafuri, cearşafuri din plastic (care nu sunt
cearşafuri pentru incontinenţă), cearşafuri de pat
cu volane, cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri
de pat din hârtie, cearsarfuri de unică folosință,
feţe de pernă, feţe de pernă din hârtie, fețe
de pernă de unică folosință, halate, halate de
plajă, halate pentru gravide, halate, pentru botez,
halate de casă, halate de laborator, halate
pentru frizerii, halate pentru asistente medicale
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
combinezoane de schi, combinezoane/salopete,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
pentru bebeluşi, combinezoane pentru snow-
board, costume, costume de karate, costume
de judo, costume de kendo, costume de
Taekwondo, costume de aikido, costume de
neopren, costume de marinar, costume de
plajă, costume de motociclism, costume de
gimnastică, costume de patinaj, costume
populare, costume de bebeluşi, costume stil
Zoot/costume de dans, costume din piele,
costume de teatru, costume de seară, costume
pentru bărbaţi, femei si copii, costume de lucru,
costume de gală, costume de balet, costume
de Halloween, costume de ploaie, costume
sportive de zbor, costume informale (casual),
costume de inot, costume de baie, costume
sportive, costume de jogging, costume rezistente
la vânt, costume impermeabile, costume de schi,
papuci de unică folosinţă (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
și să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin/cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermeiliul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata și servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare şi anume, pliante,
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prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul și ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii agenții de import-
export.

───────

(210) M 2020 07247
(151) 12/10/2020
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021742, ROMANIA

(540)

NORIEL LUMEA CU
IMAGINAȚIE TOYS

(531) Clasificare Viena:
09.01.10; 09.07.09; 19.03.01; 01.01.05;
21.01.01; 21.01.25; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou.

───────

(540)

NytroPods
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Căști, căști audio, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști stereo, căști
auriculare, căști pentru telefoane mobile, căști
fără fir, căști pentru comunicare la distanță, căști
cu microfon pentru comunicații, căști fără fir
pentru telefoane inteligente, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare.
35. Regruparea în avantajul terţilor a căști, căști
audio, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, căști stereo, căști auriculare, căști
pentru telefoane mobile, căşti fără fir permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau en
detail (exceptând transportul lor), prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
regruparea în avantajul terţilor a căști pentru
comunicare la distanță, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști cu microfon pentru
comunicații permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail (exceptând
transportul lor), prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin

(591) Culori revendicate: galben deschis,
bleumarin, albastru, verde, roșu,
albastru deschis, alb, negru

(210) M 2020 07249
(151) 12/10/2020
(732) PROTECT PHONE S.R.L., 

STR. PRINCIPALĂ NR. 141, 
CAMERA  1, JUDEȚUL PRAHOVA, 
SATMĂNEȘTI, COMUNA 
MĂNEȘTI,  PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLADIREA 
VIVANDO, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA
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intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor a căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail (exceptând
transportul lor), prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
căști, căști audio, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști stereo, căști
auriculare, căști pentru telefoane mobile, căşti
fără fir, organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru căști pentru
comunicare la distanță, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști cu microfon pentru comunicații,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la căști, căști audio, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști stereo, căști
auriculare, căști pentru telefoane mobile, căşti
fără fir, servicii de vânzare cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la căști
fără fir pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la căști, căști
audio, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, căști stereo, căști auriculare, căști
pentru telefoane mobile, căști fără fir, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la căști
pentru comunicare la distanță, căști audiovizuale
pentru jocuri video, căști cu microfon pentru
comunicații, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau

o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la, toate
acestea pentru căști pentru comunicare la
distanță, căști audiovizuale pentru jocuri video,
căști cu microfon pentru comunicații.

───────

(210) M 2020 07250
(151) 12/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, B-DUL.

NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
INTRAREA SIMIONESCU, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014142,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

COCORICO The-All Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST

CHICKEN SAUSAGE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 08.01.01; 08.05.25; 05.09.01;
19.03.03; 27.05.01; 29.01.13

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
şi ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat şi împachetat,

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758 C), portocaliu (Pantone 1655 C),
verde (Pantone 7721)
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pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne şi produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucăţele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăţi de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnaţi, caltaboşi (cârnaţi), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnaţi din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse

alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creştere a
păsărilor, ferme de animale, îngrijirea animalelor.

───────

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST

CHICKEN SAUSAGE

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 08.01.01; 08.05.25; 05.09.01;
19.03.03; 27.05.01; 29.01.13

(210) M 2020 07251
(151) 12/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, 

B-DUL. NICOLAE CARAMFIL 
NR. 71-73,INTRAREA 
SIMIONESCU, ETAJ 1,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, 014142,ROMANIA
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(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758 C), portocaliu (Pantone 1655 C),
verde (Pantone 7721)

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

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
şi ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat şi împachetat,
pungi (învelitoare, săculeţe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne şi produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucăţele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăţi de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnaţi, caltaboşi (cârnaţi), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnaţi din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vizualizeze şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
44. Creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creştere a
păsărilor, ferme de animale, îngrijirea animalelor.

───────

(210) M 2020 07252
(151) 12/10/2020
(732) BOGDAN STANCA, B-DUL.

NICOLAE CARAMFIL NR. 71-73,
INTRAREA SIMIONESCU, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 014142,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST

CHICKEN SAUSAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 05.09.06;
05.09.12; 05.09.17; 05.09.21; 08.05.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Folii pentru ambalarea alimentelor, folii din
plastic pentru ambalat, folii din material plastic
pentru ambalaj, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, pungi de hârtie, pungi din hârtie
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi de plastic pentru ambalat și împachetat,
pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj din
hârtie sau material plastic, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
ambalaje pentru mâncare din hârtie, carton sau
plastic.
29. Carne și produse din carne, carne de
pui proaspătă, carne congelată, carne tocată,
carne procesată, carne conservată, carne
feliată, carne ambalată, carne preparată, carne
proaspătă de pasăre, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre, carne afumată, produse din
carne congelată, produse din carne preparate,
carne de pasăre congelată, carne de pasăre
supracongelată, extracte de carne de pasăre,
muschiulet de pui, ciocanele de pui, spinări de
pui, carne de pasăre de curte, piept de pui, file
din piept de pui, pulpe de pui, ficat, pipote de
pui, inimi de pui, aripioare de pui, pastramă de
pui, chiftele de pui, crochete de pui, bucățele
de piept de pui pane (nuggets), carne de pui
deshidratată, carne de pui congelată, bucăți de
carne de pui, pateuri din carne de pui, chiftele din
carne de pui, cârnați, caltaboși (cârnați), produse
din carne sub formă de hamburgeri, hamburgeri
de carne, cârnați din carne de pui, hamburgeri
din carne de pui.
31. Păsări vii, găini vii, păsări de curte, vii, pui vii
de găină Silkie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele din carne de pui desemnate
în clasa 29, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor din carne de pui desemnate
în clasa 29 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata si/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa

29, servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produsele din carne de pui
desemnate în clasa 29, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produsele din carne de pui desemnate în clasa
29, prezentarea produselor din carne de pui
desemnate în clasa 29 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet, servicii
de cafenea, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii oferite de rotiserii,
servicii ale bistrourilor.
45. Creșterea animalelor, îngrijirea animalelor,
îngrijirea păsărilor, servicii de creștere a
păsărilor, ferme de animale.

───────

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD AG 32/41
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2758 C), portocaliu (Pantone 1655 C),
verde (Pantone 7721C), alb, bej, roșu,
verde deschis

(210) M 2020 07261
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA
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și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD KOMBI 32/41
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte pentru tratarea
materialelor şi pentru fabricare, maşini pentru
producerea şi procesarea materialelor, maşini
şi aparate pentru tăiere, forare, şlefuire,
ascuțire şi tratarea suprafețelor, maşină de
făcut borduri cu un singur prag, maşină de
pilat, maşini de prelucrat lemnul, maşini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de comerţ
online şi offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeţelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (maşini), maşini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07267
(151) 12/10/2020
(732) IONUT STRATULAT, STR TRAIAN

NR. 81, BL. A2, AP.14, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800112, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

BURGER MANIAX
& CARTOFISERIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 08.07.25; 27.05.01;
29.01.14; 08.07.25

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei).

───────

(210) M 2020 07263
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI,  BACĂU, ROMANIA

(591)    Culori  revendicate:  negru,  galben,  alb,
rosu
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(210) M 2020 07268
(151) 12/10/2020
(732) CASA DIN PADURE SRL,

(540)

Casa din Pădure

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16; 06.07.07

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive.
43. Servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de locuinţe
pentru cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 07269
(151) 12/10/2020
(732) SÁNDOR TAMÁS,

(540)

DESCRIPTIO
TRANSYLVANIAE NOVA ET

ACCURATA TRANSYLVANIAE
DESCRIPTIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.23

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

16. Materiale didactice sau de învățământ,
atlase, cărți, hărți, culegeri de hărți, publicații
imprimate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale în special publicare de colecţii de
hărţi, organizare de expoziţii cu caracter cultural
şi educativ, organizarea şi conducerea de
conferinţe, de seminarii, de ateliere (instruire),
redactarea de texte altele decât cele publicitare,
publicarea de texte altele decât cele publicitare.

───────

DRUMUL TABEREI NR. 20, BL.C2, 
SC. E, AP. 156, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, bleu, 
albastru,maro, alb

STR. FORTYOGÓ NR. 22, 
JUDETULCOVASNA, TARGU 
SECUIESC,525400, COVASNA, 
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL. 10E, SC.B, 
AP. 9,  JUDETUL COVASNA, 
SFANTUGHEORGHE, 520089, 
COVASNA,ROMANIA
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(210) M 2020 07271
(151) 12/10/2020
(732) HOME BOX OFFICE INC, 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NEW YORK 10001, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

HBO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aplicaţii software mobile descărcabile
destinate utilizării la livrarea şi distribuirea
de conţinut de divertisment audio, video şi
multimedia, inclusiv de fişiere text, date, imagini,
audio, video şi audiovizuale, înregistrări video
descărcabile, discuri video pre-înregistrate,
DVD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie şi
casete video, toate în domeniul dramelor,
comediilor, documentarelor, sporturilor, muzicii
şi varietăţilor, înregistrări audio descărcabile,
compact discuri şi discuri audio digitale cu
conţinut sau muzică din sau legat de programe
de televiziune sau seriale de televiziune,
programe pentru jocuri video şi pe calculator
descărcabile şi înregistrate şi software pentru
jocuri video descărcabil şi înregistrat, software
pentru jocuri pe calculator descărcabil, discuri
cu jocuri pentru calculator, jocuri video şi jocuri
electronice interactive, ce conţin software pentru
jocuri video înregistrat.
41. Servicii de televiziune premium sau
cu plată şi anume: divertisment de
tipul programelor de televiziune continue
şi înregistrări audiovizuale nedescărcabile
în domeniile comediei, dramei, acţiunii,
varietăţilor, aventurilor, sportului, muzicalurilor,
actualităţilor, ştirilor, documentarelor şi animaţiei,
divertisment de tipul programelor de televiziune

continue şi înregistrări audiovizuale în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor,
ştirilor, documentarelor şi animaţiei difuzate
prin televiziune, televiziune premium sau cu
plată, televiziune prin cablu, satelit, printr-
o reţea globală de calculatoare, reţele
de comunicaţii fără fir, suporturi media
audiovizuale şi suporturi digitale, servicii de
divertisment de forma furnizării de programe
şi conţinut de divertisment nedescărcabile,
şi anume programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, prin internet, reţele de comunicaţii
electronice şi reţele de comunicaţii fără
fir, servicii de televiziune premium sau
cu plată, şi anume producţia şi distribuţia
de programe de televiziune, divertisment
online interactiv de forma unui site web
ce conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri
şi alte materiale multimedia în legătură
cu filme şi programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea de jocuri electronice pentru calculator,
video şi interactive online nedescărcabile prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi a reţelelor
globale de comunicaţii.

───────

(210) M 2020 07272
(151) 12/10/2020
(732) HOME BOX OFFICE INC, 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NEW YORK 10001, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

HOME BOX OFFICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA
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9. Aplicaţii software mobile descărcabile
destinate utilizării la livrarea şi distribuirea
de conţinut de divertisment audio, video şi
multimedia, inclusiv de fişiere text, date, imagini,
audio, video şi audiovizuale, înregistrări video
descărcabile, discuri video pre-înregistrate,
DVD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie şi
casete video, toate în domeniul dramelor,
comediilor, documentarelor, sporturilor, muzicii
şi varietăţilor, înregistrări audio descărcabile,
compact discuri şi discuri audio digitale cu
conţinut sau muzică din sau legat de programe
de televiziune sau seriale de televiziune,
programe pentru jocuri video şi pe calculator
descărcabile şi înregistrate şi software pentru
jocuri video descărcabil şi înregistrat, software
pentru jocuri pe calculator descărcabil, discuri
cu jocuri pentru calculator, jocuri video şi jocuri
electronice interactive, ce conţin software pentru
jocuri video înregistrat.
41. Servicii de televiziune premium sau
cu plată şi anume: divertisment de
tipul programelor de televiziune continue
şi înregistrări audiovizuale nedescărcabile
în domeniile comediei, dramei, acţiunii,
varietăţilor, aventurilor, sportului, muzicalurilor,
actualităţilor, ştirilor, documentarelor şi animaţiei,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue şi înregistrări audiovizuale în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor,
ştirilor, documentarelor şi animaţiei difuzate
prin televiziune, televiziune premium sau cu
plată, televiziune prin cablu, satelit, printr-
o reţea globală de calculatoare, reţele
de comunicaţii fără fir, suporturi media
audiovizuale şi suporturi digitale, servicii de
divertisment de forma furnizării de programe
şi conţinut de divertisment nedescărcabile,
şi anume programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, prin internet, reţele de comunicaţii
electronice şi reţele de comunicaţii fără
fir, servicii de televiziune premium sau
cu plată, şi anume producţia şi distribuţia
de programe de televiziune, divertisment
online interactiv de forma unui site web
ce conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri
şi alte materiale multimedia în legătură
cu filme şi programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, servicii de divertisment, şi anume

furnizarea de jocuri electronice pentru calculator,
video şi interactive online nedescărcabile prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi a reţelelor
globale de comunicaţii.

───────

(210) M 2020 07273
(151) 12/10/2020
(732) HOME BOX OFFICE INC, 30

HUDSON YARDS, NEW YORK,
NEW YORK 10001, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(540)

CINEMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii software mobile descărcabile
destinate utilizării la livrarea şi distribuirea
de conţinut de divertisment audio, video şi
multimedia, inclusiv de fişiere text, date, imagini,
audio, video şi audiovizuale, înregistrări video
descărcabile, discuri video pre-înregistrate,
DVD-uri, discuri digitale de înaltă definiţie şi
casete video, toate în domeniul dramelor,
comediilor, documentarelor, sporturilor, muzicii
şi varietăţilor, înregistrări audio descărcabile,
compact discuri şi discuri audio digitale cu
conţinut sau muzică din sau legat de programe
de televiziune sau seriale de televiziune,
programe pentru jocuri video şi pe calculator
descărcabile şi înregistrate şi software pentru
jocuri video descărcabil şi înregistrat, software
pentru jocuri pe calculator descărcabil, discuri
cu jocuri pentru calculator, jocuri video şi jocuri
electronice interactive, ce conţin software pentru
jocuri video înregistrat.
41. Servicii de televiziune premium sau
cu plată şi anume: divertisment de
tipul programelor de televiziune continue
şi înregistrări audiovizuale nedescărcabile
în domeniile comediei, dramei, acţiunii,
varietăţilor, aventurilor, sportului, muzicalurilor,
actualităţilor, ştirilor, documentarelor şi animaţiei,
divertisment de tipul programelor de televiziune
continue şi înregistrări audiovizuale în

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458, ROMANIA
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domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor,
ştirilor, documentarelor şi animaţiei difuzate
prin televiziune, televiziune premium sau cu
plată, televiziune prin cablu, satelit, printr-
o reţea globală de calculatoare, reţele
de comunicaţii fără fir, suporturi media
audiovizuale şi suporturi digitale, servicii de
divertisment de forma furnizării de programe
şi conţinut de divertisment nedescărcabile,
şi anume programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, prin internet, reţele de comunicaţii
electronice şi reţele de comunicaţii fără
fir, servicii de televiziune premium sau
cu plată, şi anume producţia şi distribuţia
de programe de televiziune, divertisment
online interactiv de forma unui site web
ce conţine prezentări fotografice, video,
audio şi în proză nedescărcabile, videoclipuri
şi alte materiale multimedia în legătură
cu filme şi programe de televiziune în
domeniile comediei, dramei, acţiunii, varietăţilor,
aventurilor, sportului, muzicalurilor, actualităţilor
şi ştirilor de divertisment, documentarelor şi
animaţiei, servicii de divertisment, şi anume
furnizarea de jocuri electronice pentru calculator,
video şi interactive online nedescărcabile prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi a reţelelor
globale de comunicaţii.

───────

(540)

URZEALA ŞIFONIERELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
îmbrăcămintei, tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri
(imbrăcăminte), şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte ţesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
părţi de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, bijuterii, ceasuri (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în scop publicitar, comercial şi de
promovare, toate acestea pentru îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, femei şi copii, părţi
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, bijuterii, ceasuri, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, femei şi copii, părţi de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,

(210) M 2020 07274
(151) 12/10/2020
(732) VERA SIMONA RADUCU, 

BD 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35, 
BL.  L14, SC. 1, AP.  467, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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bijuterii, ceasuri, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
şorţuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ţesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbaţi,
femei şi copii, părţi de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, bijuterii,
ceasuri, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea
globală de calculatoare, servicii de informaţii
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
41. Coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, activităţi culturale.

───────

(540)

A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.11.18; 03.07.01;
03.07.17; 24.09.05; 23.01.01

clase:
41. Antrenare (instruire), servicii de club
(divertisment sau educație), organizarea de
competiții sportive, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică nedectabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de copetiții (educative sau divertisment),
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărților,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilități sportive, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilități
pentru stadioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, închirierea terenurilor
de tenis, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea caselor video,
închirierea caselor video, înregistrarea pe case
video, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 07277
(151) 12/10/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, STR.

CALEA SEVERINULUI, NR.40,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

GELOZIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 07276
(151) 12/10/2020
(732) A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI, 

BD. NICOLAE BĂLCESCU 
NR.16-18,  JUD. ILFOV, COM. 
DOBROEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2020 07278
(151) 12/10/2020
(732) CRAMA TRACICA SRL, STR.

CALEA SEVERINULUI, NR.40,
JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

INOCENTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou, toate aceste servicii
referitoare la produsele cuprinse în clasa 33.

───────

(210) M 2020 07279
(151) 12/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, STR. 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, GL,
LONDON, WC2R 2PG, GREATER
LONDON, MAREA BRITANIE

(540)

NEO STICKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 07280
(151) 12/10/2020
(732) IOANA-MARIA CORNILA,

STR. CAREI NR. 9, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dream Proximity
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment.

───────

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

(740) ZMP Intellectual Property SRL, 
STR.C.A. ROSETTI NR. 17, 
SECTOR 2,  BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 07282
(151) 13/10/2020
(732) MARIUS CRISTIAN DANAILA,

(540)

CRAMA ANNWINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

33. Vin.
───────

(540)

L BIBLIOTECA LEONARDO

(531) Clasificare Viena:
24.01.25; 27.05.01; 27.05.21; 03.01.04;
29.01.15

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

CALEA CĂLĂRAŞI NR. 321, 
BL. 202,  SC. 1, ET. 4, AP. 17, 
SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 030622, 
ROMANIA

(210) M 2020 07283
(151) 13/10/2020
(732) COSTEL POSTOLACHE, 

B-DUL CAROL I, NR. 36, BL. B3,
ET. 7, AP. 42, JUD. IAŞI, IAŞI, 
IAȘI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, galben, 
maro,crem, roz, albastru
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(210) M 2020 07284
(151) 13/10/2020
(732) ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL,

ŞOS. ALEXANDRIEI NR. 76-78,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PULSAR HOME EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 26.01.05

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

9. Aparate de comandă pentru iluminat, senzori
şi controlere WI-FI, relee şi dispozitive electrice
pentru diverse acţionări (toate aceste produse
cu funcţionalităţi SMART), software de calculator
pentru controlul iluminatului.
11. Surse (aparate şi instalaţii) de iluminat,
aparate de iluminat, corpuri de iluminat,
dispozitive de iluminat, instalaţii de iluminat,
accesorii electrice de iluminat, accesorii pentru
corpuri de iluminat, becuri de iluminat.

───────

(540)

MALUM

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 02.01.07; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori

(740) MILMARK DESIGN SRL, 
STR.CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR. 26,
VILA  C42, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(210) M 2020 07286
(151) 13/10/2020
(732) DAN-MIHAIL SIBICEANU, 

STR. NERVA TRAIAN NR. 9, 
BL. M 67, SC. 2, ET. 9, AP. 54, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, galben,
portocaliu, roşu, negru
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naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(540)

SPECTRA PROFESSIONAL
UV SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
26.11.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
11. Echipamente (aparate) de tratarea aerului,
lămpi germicide, lămpi bactericide, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, instalaţii
pentru sterilizare, aparate pentru sterilizarea
aerului, echipament (aparat) pentru sterilizare,
dezinfectare şi decontaminare, nu pentru scopuri
medicale, lămpi cu raze ultraviolete (nu de uz
medical), sterilizatoare cu ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, lămpi cu ultraviolete
pentru acvarii, aparate de iradiere cu raze
ultraviolete, nu pentru scopuri medicale, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi fluorescente cu lumină ultravioletă de
intensitate scăzută, aparate combinate cu raze
ultraviolete şi de iluminare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
radiatoare cu ultraviolete, altele decât cele
pentru motoare, instalaţii de sterilizare cu

ultraviolete (aparate de tratare a apei), unităţi
(aparate) cu raze ultraviolete de sterilizare a
apei, de uz industrial, unităţi (aparate) cu raze
ultraviolete de sterilizare a apei, de uz casnic,
aparate pentru sterilizarea aerului, aparate
de dezinfectare, nu pentru scopuri medicale,
aparate de ionizare pentru tratarea apei, aparate
de dezinfectat bancnote, aparate de sterilizare
cu abur, de uz casnic, aparate de sterilizare
cu abur, de uz industrial, aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, aparate de sterilizare
pentru instrumente chirurgicale, aparate pentru
dezinfectarea veselei de uz industrial, arzătoare
germicide, camere de decontaminare (instalații
sanitare), autoclave (sterilizatoare), duşuri de
decontaminare, echipamente (aparate) portabile
de decontaminare, instalaţii de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalaţii
pentru sterilizare, pungi de unică folosință pentru
sterilizare (cu excepția celor din hârtie sau plastic
folosite cu scopul de ambalare, depozitare și
împachetare), recipiente sub presiune pentru
sterilizare, sterilizatoare cu ultrasunete de uz
casnic, sterilizatoare de uz casnic, sterilizatoare
de uz industrial, sterilizatoare, sterilizatoare de
apă, sterilizatoare de toaletă cu UV pentru
uz casnic, sterilizatoare folosite în laboratoare,
sterilizatoare de vase, sterilizatoare pentru
biberoane, sterilizatoare pentru instrumente
medicale, sterilizatoare utilizate în spitale,
filamente pentru lămpi electrice, dulii pentru
lămpi electrice, lămpi UV cu halogen pentru
vapori de metale, aparate de dezinfecţie, nu
pentru scopuri medicale, aparate de dezinfectare
a apei, nu pentru scopuri medicale.
35. Regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de comerţ
electronic şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, senvicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor
proprii și ale terţilor, furnizarea unei pieţe online

(210) M 2020 07287
(151) 13/10/2020
(732) AKRO S.R.L., STR. ZIZINULUI 

NR. 110, JUDEȚUL BRAȘOV, 
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, 
STR.CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, violet
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
și servicii, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, coordonare, pregătire şi
organizare de evenimente, expoziţii, târguri și
prezentări în scopuri comerciale şi publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale sau
publicitare, gestionare de programe de loializare,
de stimulare sau promoţionale pentru clienţi.

───────

(210) M 2020 07288
(151) 13/10/2020
(732) STRATEGIC VENTURES

SRL, STR. BARTOK BELA
NR. 1-3, JUDEȚUL TIMIȘ,
SAT DUMBRĂVIȚA, COM.
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DUMBRĂVIȚA dospită
în coș de răchită

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 19.01.12; 08.01.01; 27.05.01

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2020 07291
(151) 13/10/2020
(732) ErFi Kids SRL, STR. SPLAIUL

UNIRII NR. 49, BLOC M19,
PARTER ȘI MEZANIN (CAMERELE
2 ȘI 3), SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030127, ROMANIA

(540)

Botez cu Stil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07292
(151) 16/10/2020
(732) ONSAG GROUP SRL, ȘOSEAUA

OLTENIȚEI NR. 14 D BIS, ETAJ 2,
AP. 18, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ONSAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, testare, salvare şi învăţământ,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, mașini de calculat, echipamente

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 230 C),
turcoaz, galben
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de prelucrare a datelor și calculatoarelor,
echipamente pentru stingerea incendiilor,
radiouri, ceasuri (dispozitive de înregistrare a
timpului).

───────

(210) M 2020 07293
(151) 13/10/2020
(732) DANIEL PARASCHIV, STR.

ÎNVINGĂTORILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Puterea Aduna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07294
(151) 13/10/2020
(732) PARASCHIV DANIEL, STR.

INVINGATORILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KANA JAMBE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare

industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectare şi
dezvoltare de componente hardware şi software
ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07295
(151) 19/10/2020
(732) DENTPARK GROUP SRL,

STR. EROII SANITARI NR. 25,
CAMERA 7, DEMISOL, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dent Park dental clinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.10; 29.01.13; 26.04.01;
26.11.02

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

5. Produse igienice pentru uz medical, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante.

───────

(210) M 2020 07296
(151) 13/10/2020
(732) SC TECSA BUSINESS SRL,

BD. DECEBAL NR. 14, BL. S6,
SC. 4, ET. 1, AP. 68, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NATUR VIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: alb, albastru
deschis, negru
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30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07297
(151) 13/10/2020
(732) SANTANICO TRADE CENTER

SRL, STR. HRISOVULUI NR. 2-4,
PARTER, CAMERA 2, BLOC 2,
SCARA 1, AP. 88, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UNIVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(210) M 2020 07298
(151) 13/10/2020
(732) FUN ' N FANTASY S.R.L.,

STR. DELEA VECHE 24, DV
24 OFFICES, CLĂDIREA A,
ETAJ 4, MODUL M2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 024102, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUF BOOF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

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, roboți (aparate) de
bucătărie electrici pentru alimentele bebelușilor.
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,
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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, dispozitive de monitorizare a
bebeluşilor, dispozitive video de monitorizare a
bebeluşilor, cântare pentru bebeluşi.
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, pompe de sân pentru
mamele care alăptează.
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, sterilizatoare pentru biberoane,
încălzitoare pentru biberoane, încălzitoare
electrice pentru biberoane.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, scaune auto pentru copii,
scaune auto portabile pentru copii, scaune
auto de siguranţă pentru copii, scaune de
siguranţă pentru copii pentru automobile, scaune
înălţătoare pentru copii pentru vehicule, scaune
înălţătoare folosite cu hamuri de siguranţă
pentru vehicule, cărucioare pliabile pentru copii,
cărucioare pentru copii, cărucioare mici pentru
transportul copiilor, cărucioare pentru copii care
încorporează landouri, biciclete pentru copii,
triciclete (nu jucării), sănii (vehicule), trotinete
(vehicule).
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, scaune de masă pentru
bebeluşi, coșuri pentru copii/leagăne, saltele
gonflabile copii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, pătuţuri pentru copii, pătuţuri leagăn
pentru bebeluşi, pătuţuri de voiaj pentru copii,
premergătoare copii, premergătoare pentru
bebeluşi, coşuri pentru copii (leagăne), cutii
pentru jucării, şezlonguri copii, birouri copii,
mobilă gonflabilă.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, trambuline, pistoale de jucărie,
castele gonflabile pentru copii, căsuţe pentru
păpuşi, jocuri de societate, jocuri sportive,
jucării cu roţi, jucării de construit, jucării de
desenat, jucării de exterior, jucării, jocuri şi

articole de joacă, jucării inteligente, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru copii, leagăne
pentru bebeluşi, panouri de baschet, leagăne,
piscine gonflabile de înot, piscine gonflabile
pentru activităţi recreative, jucării din plastilină
inteligentă, porţi de fotbal, puzzle-uri, roboţi
de jucărie cu radiocomandă, saltele de joacă
pentru bebeluşi, seturi de bucătărie de jucărie,
tobogane, tobogane cu apă, trotinete (jucării),
vehicule cu patru roţi pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie electronice teleghidate.
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,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(540)

GENESIS GROUP
INTEGRITATE ȘI EXCELENȚĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

(210) M 2020 07299
(151) 13/10/2020
(732) SC GENESIS GROUP SRL, 

STR. TRENULUI NR. 58, 
JUDETULARAD, ARAD, 
ARAD, ROMANIA
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(591) Culori revendicate:alb , roșu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrășăminte.
44.  Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07300
(151) 13/10/2020
(732) ARTIST PARTY SHOW S.R.L.,

STR. CIMPULUI NR. 16A, AP. 1,
JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

COLORICII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.03

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

41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
cursuri de corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuţie de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii

educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de model pentru artişti,
servicii de studiouri de film, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri

(591) Culori revendicate: alb, roșu, 
portocaliu,galben, verde, indigo, 
albastru, violet,bleu, roz, mov
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de divertisment sau culturale, pictură pe
faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), închirierea
de jucării, traducere, meditaţii, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07302
(151) 13/10/2020
(732) COSMIN GIOSAN, CALEA

TRANSILVANIEI 13, JUDEŢ
SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, 725100,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Kimpolung Bukowina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.07

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

32. Bere și produse de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice, ape,

băuturi carbogazoase nealcoolice aromatizate,
aperitive fără alcool, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă cu orz
și lămâie, apă pe bază de orz și portocale,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbonatate înghețate, băuturi care
conțin vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi
cu gheață pisată (băuturi parțial înghețate),
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi cu
proteine, băuturi cu guarana, nealcoolice.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07303
(151) 13/10/2020
(732) BUENA GENTE ROMA S.R.L.,

BLVD CHISINAU 13, BL.A3 SC.2
AP.106, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

BUENA GENTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști medicale, măști chirurgicale, măști
respiratorii chirurgicale, măști de uz chirurgical,
măști utilizate de personalul medical, măști
medicale pentru protecție antibacteriană, măști
sanitare de uz medical, măști chirurgicale
pentru protecție antibacteriană, măşti sanitare
de uz medical, măști respiratorii de uz medical,
măști și echipament pentru respirație artificială,
măști chirurgicale cu filtru de înaltă protecție,
măști chirurgicale pentru protecție împotriva
substanțelor toxice, măști faciale de protecție
pentru uz medical, măști de față transparente
pentru personalul medical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, viziere de protecție
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pentru uz stomatologic, viziere de protecție
pentru uz medical, viziere de protecție pentru
uz chirurgical, mănuși chirurgicale, mănuși
de uz chirurgical, mănuși medicale din latex,
mănuși de uz medical, mănuși folosite la
examinarea medicală, mănuși de protecție
de uz medical, mănuși de protecție de
unică folosință, de uz medical, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, mănuși din latex pentru
examinare, pentru uz medical, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul stomatologic, halate medicale,
halate pentru examinarea pacienților, bonete
chirurgicale, bonete de protecție pentru păr,
pentru medici stomatologi, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici, seringi medicale,
foarfece medicale, lămpi medicale chirurgicale,
instrumente manuale medicale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, articole
pentru protecția ochilor, de uz chirurgical, articole
pentru protecția ochilor de uz medical.

───────

(210) M 2020 07304
(151) 13/10/2020
(732) SIGMA CONFORT GRUP

S.R.L., STR. DR. ALEXANDRU
LOCUȘTEANU NR. 19, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROUL 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

MΣ MOBILA SIGMA
CONFORTUL TĂU ZI DE ZI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuiere metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuiere din metale comune pentru pălării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
opritoare metalice pentru dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cufere și
geamantane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cutii pentru cravată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu birouri și mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu oglinzi
de perete, servicii de vânzare cu amănuntul în

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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legătură cu oglinzi decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu oglinzi de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu canapele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canapele extensibile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
rabatabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi,
așternuturi, saltele și perne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier) și
cârlige pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
birouri cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri mobile
pentru scris, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri modulare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de scris pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comode (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri pentru veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu somiere
de pat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu somiere cu arcuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saltele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu saltele
de pat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu saltele din spumă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saltele de dormit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cadre pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru pantofi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuverturi pentru
canapele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale țesute pentru canapele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lenjerii de pat și fețe de mese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu huse pentru scaune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu covoare, carpete și
preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu covoare și mochete (textile), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cuiere metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cuiere din metale comune pentru
pălării, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu opritoare metalice pentru dulapuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cufere și geamantane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii pentru
cravată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilă și mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi nemetalice pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
birouri și mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu oglinzi de perete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu oglinzi decorative, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oglinzi de
baie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu canapele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu canapele rabatabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paturi, așternuturi, saltele și perne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu birouri (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu birouri
cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu birouri mobile
pentru scris, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu birouri modulare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese de scris pentru birouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu comode (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri de
depozitare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru dormitor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu somiere de pat, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu somiere cu arcuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
saltele de pat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu saltele din spumă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu saltele de dormit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cadre pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri pentru pantofi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu taburete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cuverturi pentru canapele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
țesute pentru canapele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lenjerii de pat și
fețe de mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru saltele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu huse pentru scaune, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu covoare, carpete
și preșuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu covoare și mochete (textile).

───────

(210) M 2020 07305
(151) 20/10/2020
(732) LAZZARYNI'S BUSINESS SRL,

DRUM JUDETEAN NR. 29A,
BIROUL 1, JUDEŢ CONSTANŢA,
VALEA DACILOR, 905602,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Perfect Siluette

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 02.03.23

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

44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
îngrijirea sănătăţii, servicii de masaj, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de saună, servicii de
terapie, epilare definitivă.

───────

(210) M 2020 07309
(151) 14/10/2020
(732) SC MARRIS SRL , STR. SFÂNTA

VINERI NR. 2-8, CAMERA 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030204,
ROMANIA

(540)

THE SILVER CHURCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, tricouri
imprimate, şepci (articole de îmbrăcăminte),
încălţăminte pentru sport, încălţăminte de sport,
încălţăminte pentru timpul liber, încălţăminte
pentru bărbaţi şi femei.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, producere
de concerte muzicale, divertisment de tipul
concertelor, concerte de muzică în direct,
organizare şi coordonare de concerte,
realizare, coordonare şi organizare de concerte,
organizare de concerte de muzică pop,
organizare şi coordonare de concerte muzicale,
concerte în direct susţinute de formaţii muzicale,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
concerte, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, rezervare de
bilete la concerte, concerte muzicale pentru
televiziune, activităţi culturale, servicii culturale,
organizarea de spectacole culturale, activităţi
sportive şi culturale, furnizare de activităţi
culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activităţi culturale, administrare
(organizare) de activităţi culturale, organizarea
de evenimente culturale şi artistice, organizarea

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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de spectacole în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, informaţii în
legătură cu activităţi culturale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităţilor,
organizare de conferinţe în materie de
activităţi culturale, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
şi sportiv, organizare de congrese şi de
conferinţe în scopuri culturale şi educative,
organizare şi coordonare de activităţi culturale,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educaţie), furnizare de servicii
de divertisment în club, servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte, servicii oferite de
cluburile de dans, servicii educative oferite de
cluburi.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de baruri, servicii
de snack-baruri, servicii de baruri de cocteiluri,
servicii ale barurilor, servire de băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de baruri de sucuri
de fructe, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii de
baruri cu narghilea, servire de băuturi alcoolice,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
cluburi de băut private, servicii de cluburi cu
restaurante private, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică şi de vacanţă, servicii de
hosteluri pentru turişti, servicii de hosteluri.

───────

(540)

AquaSmart START
FARMING AGRISMART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.15.15; 26.11.01;
29.01.13

clase:
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 web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de agenţie import
şi vânzarea sistemelor şi a echipamentelor de
irigaţii precum şi a consumabilelor folosite la
instalaţii (ţevi, pompe, valve), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
fertilizanţi, seminţe pentru agricultură, utilaje
agricole, construcţii agricole (silozuri de cereale),
servicii de consultanţă şi management al
afacerilor.

(210) M 2020 07310
(151) 14/10/2020
(732) SC BNY HOLDING SRL, 

STR. PECHEA NR. 32-36, 
ET. 2,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: bleu, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze, construcţii civile privind irigaţiile, instalare
şi întreţinere de sisteme de irigare, instalare şi
reparare de dispozitive pentru irigaţii, realizarea
montajelor şi săparea şanţurilor pentru traseele
ţevilor, canalelor, lagunelor şi bazinelor de apă.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, servicii de cercetare
în agricultură, cercetare în domeniul agricol
şi cel al irigaţiilor, servicii de cercetare în
domeniul construcţiilor, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri, cercetare ştiinţifică,
cercetare tehnologică, consultanţă tehnologică.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de consultanţă
în domeniul agricol şi al irigaţiilor, consiliere în
domeniul agricol şi al irigaţiilor.

───────

(210) M 2020 07312
(151) 14/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., DRUMUL

ÎNTRE TARLALE NR. 1, JUDEŢ
ILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

carpatina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

5.  Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(591) Culori revendicate: roşu, alb
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(210) M 2020 07315
(151) 14/10/2020
(732) SC BNY HOLDING SRL, STR.

PECHEA NR. 32-36, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AquaSmart

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 26.11.01; 27.05.01; 29.01.13

clase:
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 web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de agenție de import
şi vânzarea sistemelor şi a echipamentelor de
irigaţii precum şi a consumabilelor folosite la
instalaţii (ţevi, pompe, valve), servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
fertilizanţi, seminţe pentru agricultură, utilaje
agricole, construcţii agricole (silozuri de cereale),
servicii de consultanță și management al
afacerilor.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze, construcţii civile privind irigaţiile, instalare

şi întreţinere de sisteme de irigare, instalare şi
reparare de dispozitive pentru irigaţii, realizarea
montajelor şi săparea şanţurilor pentru traseele
ţevilor, canalelor, lagunelor şi bazinelor de apă.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design
industrial, servicii de control şi autentificare
a calităţii, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de cercetare în agricultură,
cercetare în domeniul agricol şi cel al irigaţiilor,
servicii de cercetare în domeniul construcţiilor,
cercetare în domeniul construcţiilor de clădiri,
cercetare ştiinţifică, cercetare tehnologică,
consultanţă tehnologică.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi
silvicultură, servicii de consultanţă în domeniul
agricol şi al irigaţiilor, consiliere în domeniul
agricol şi al irigaţiilor.

───────

(591) Culori revendicate: bleu, alb, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07316
(151) 14/10/2020
(732) 2DECO INTERIOR DESIGN

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

2deco INTERIOR DESIGN
& ARCHITECTURE STUDIO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01;
27.07.01

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

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet, rețele
de socializare sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru servicii de
arhitectură, design, grafică, media sau online,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate.
42. Servicii de arhitectură, consultanță
în arhitectură, managementul proiectelor
arhitecturale, întocmire de proiecte de
arhitectură, consultanță în materie de design
interior, proiectarea construcțiilor, proiectarea de
decorațiuni interioare, servicii de amenajare/
design interior, servicii de design, design de arte
grafice, proiectare industrială, design grafic și

industrial, servicii de grafică, servicii de grafică
personalizată, servicii de grafică personalizată
pentru tapet, servicii de design grafic pentru
materialele publicitare, artă grafică și design,
design arhitectural, servicii tehnologice și design.

───────

(210) M 2020 07317
(151) 14/10/2020
(732) ANCA FARM SRL, CALEA

NAȚIONALĂ NR. 63, JUDEȚUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HIGIAnca

(531) Clasificare Viena:
03.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

3. Preparate pentru curăţare şi odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice pentru scopuri cosmetice,
produse de toaletă, nemedicinale, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate nemedicinale pentru igienă orală,
articole de parfumerie şi odorizante, preparate
nemedicinale pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, săpunuri şi geluri nemedicinale,
odorizante de casă, produse de curăţare pentru
vehicule, preparate pentru spălare, nu pentru uz
medical, preparate pentru spălare de uz menajer,
preparate pentru curăţarea şi lustruirea pielii şi

STUDIO SRL, 
AL. VLAHUTA NR.29, JUDEȚUL 
ARGEȘ, PITEȘTI,ARGEȘ, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, albastru,
turcoaz
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încălţămintei, abrazivi, nu pentru uz medical,
preparate cosmetice, cosmetice şi preparate
cosmetice, produse cosmetice, detergenţi pentru
rufe, detergenţi pentru curăţarea automobilelor,
detergenţi de uz casnic, detergenţi pentru
spălarea vaselor, detergenţi ecologici de rufe,
detergenţi comerciali de rufe, detergenţi de
uz menajer, detergenţi pentru vasul wc,
detergenţi sub formă de spumă, alții decât
cei utilizați în procesele de fabricare și în
scopuri medicale, detergenţi sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenţi pentru maşina de
spălat vase, detergenţi de rufe pentru curăţare
de uz menajer, detergenţi, alţii decât cei folosiţi în
timpul proceselor de fabricaţie şi decât cei de uz
medical, soluţii de curăţare pentru îndepărtarea
petelor, soluţii pentru curăţarea lentilelor de
ochelari, soluţii pentru scoaterea petelor (agenţi
de curăţare), soluţii de ştergere, întreţinere şi
curăţare a maşinilor, soluţii de detergent pentru
curăţarea articolelor de încălţăminte, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, ceară preparată pentru lustruire,
compoziţii de curăţare pentru toalete, compoziţii
pentru curăţarea geamurilor, compoziţii pentru
strălucirea podelelor, compoziţii pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
detergent pentru spălare, creme de lustruit,
produse de curățat de uz casnic, detartranți
de uz casnic, preparate pentru şlefuire, geluri
de curăţare pentru wc-uri, lichide degresante,
lichide, de curăţare, lichid de spălare, preparate
decapante (degresare), preparate chimice de
curăţare pentru uz casnic, parfumuri pentru
automobile, preparate detartrante de uz casnic,
preparate degresante de uz casnic, preparate
pentru curăţarea sticlei, preparate pentru
curăţare impregnate pe discuri cosmetice,
produse de curăţare pentru parbriz, produse
de curăţare de uz casnic, preparate pentru
ştergerea petelor, produs pentru îndepărtarea
petelor, produse de lustruit, produse decolorante
pentru scopuri cosmetice, produse de înălbire
de uz casnic, produse de curăţare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse
de curăţare sub formă de spray de uz
casnic, produse de curăţat pentru cuptoare,
produse de curăţat pentru toalete, produse
de spălat legume şi fructe, produse pentru
curăţarea tapiţeriei, produse pentru decolorare,
pentru scopuri cosmetice, produse pentru
curăţarea mobilierului, produse pentru clătire,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse degresante pe bază de solvenţi, nu
pentru utilizare în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea vopselei, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru

spălare, produse pentru intensificarea acţiunii
detergenţilor, şampon de covoare, şerveţele
impregnate cu preparate de curăţare, şerveţele
umede impregnate cu un produs de curăţat,
săpun de uz casnic, spray-uri de curăţare,
spray-uri de degresare, spray pentru luciu,
soluţii pentru curăţarea covoarelor, substanţe
degresante, substanţe de curăţare pentru uz
casnic, uleiuri naturale de curăţare, uleiuri de
curăţare, preparate pentru baie, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante şi
antiperspirante de uz uman sau veterinar,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
a ochilor şi a unghiilor, paste de dinţi,
nemedicinale, parfumuri, geluri de curăţare,
geluri de baie (nemedicinale), geluri de uz
cosmetic, geluri de corp, geluri pentru față,
produse cosmetice sub formă de geluri, creme,
loţiuni și geluri hidratante cosmetice.
5. Deodorante wc, deodorante pentru
automobile, geluri antibacteriene, preparate şi
articole sanitare, dezinfectanţi şi antiseptice,
alcool medicinal, antiseptice, bactericizi pentru
uz medical, dezinfectante, germicide, loţiuni
antibacteriene pentru mâini, loţiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe şi
legume, produse antimicrobiene pentru spălarea
feţei, produse antiseptice pentru spălare,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse de curăţare antiseptice, şerveţele
antibacteriene, şerveţele de uz medical,
şerveţele dezinfectante, şerveţele impregnate
cu medicamente, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene, şerveţele sanitare
pentru uz menajer, soluţii de sterilizare, sprayuri
antibacteriene, produse pentru sterilizare,
substanţe de sterilizare, substanţe dezinfectante
impregnate în şerveţele, unguente antiseptice,
preparate pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, produse şi articole pentru igienă,
altele decât articolele de toaletă, produse
şi articole pentru distrugerea dăunătorilor,
biocide, biocide naturale, biocide sintetice,
ape de gură de uz medical, ape
de gură antiseptice, bandaje şi plasturi
medicali, preparate de toaletă medicinale,
tonice (medicamente), drajeuri (medicamente),
creme farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, preparate
farmaceutice antibacteriene, dezinfectanţi
pentru aparate şi instrumente dentare,
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dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale, componente sanguine, feromoni
pentru uz medical, enzime de uz medical,
lactoză de uz medical, hemoglobină, grăsimi
de uz medical, geluri de masaj de uz medical,
picături de ochi cu conținut medicamentos,
organe şi ţesuturi vii pentru uz chirurgical,
pansamente, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale şi
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, remedii naturale şi farmaceutice,
seringi preumplute de uz medical, truse
portabile cu medicamente, suplimente nutritive
de uz veterinar, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluşi, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice şi veterinare,
ulei de ricin ca înveliş pentru preparate
farmaceutice, acetaţi de uz farmaceutic, acizi de
uz farmaceutic, agenţi antivirali de uz medical,
agenţi antiaritmici de uz medical, suplimente
alimentare de uz medical, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, suplimente alimentare
pe bază de minerale, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
homeopate, dulciuri farmaceutice, compoziţii
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanţe
farmaceutice dermatologice, loţiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate şi substanţe
farmaceutice, pastile antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru slăbit, deodorante,
altele decât cele de uz personal sau de uz
veterinar, preparate de odorizarea aerului de
uz menajer, comercial sau industrial, alimente
pentru bebeluşi, alimente dietetice adaptate
pentru copii, băuturi pentru copii mici (alimente
pentru sugari), lapte praf (alimente pentru

sugari), alimente pentru diabetici, băuturi de uz
medical, ceai medicinal, capsule pentru slăbit,
băuturi (suplimente dietetice), lactoză pentru
scopuri farmaceutice, îndulcitori dietetici de uz
medical, poţiuni medicinale, preparate dietetice
şi alimentare, preparate multivitaminice, săruri
de ape minerale, preparate pe bază de
multivitamine, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente antioxidante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate şi instrumente medicale
şi veterinare, dispozitive pentru mobilitate
pentru persoanele cu dizabilități, dispozitive
pentru protecţia auzului, echipament pentru
exerciţii fizice, de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire şi suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
şi paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, protetică şi implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte pentru personal medical
şi pacienţi, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte, susţinătoare
şi suporturi de uz medical, ace pentru injecţii,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acţionate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────
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(210) M 2020 07318
(151) 14/10/2020
(732) ANCA FARM SRL, CALEA

NAȚIONALĂ NR. 63, JUDEȚUL
BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

FARMACIA ANCA
SĂNĂTATEA TA ESTE
SCUMPĂ PREVENȚIA

ESTE MAI IEFTINĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.14; 24.13.01;
26.13.25

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și mijloace
de publicitate, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, contabilitate și audit
financiar, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, prelucrare de date,
sistematizare și management, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare, servicii
de consultanță în afaceri, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
închiriere de mașini și aparate de birou, furnizare
de asistență administrativă a farmaciilor, pentru

gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
cărucioare pentru copii, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu batiste, șervetele
și prosoape, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu jocuri și jucării,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
turcoaz, roșu, alb
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auditive, proteze dentare, 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, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
măști de protecție, mănuși de protecție și viziere.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii prestate de opticieni, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
asistență medicală pentru animale, servicii de
îngrijire a animalelor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, consiliere farmaceutică,
consultații în domeniul farmaceutic, preparare de
rețete în farmacii, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală.

───────

(210) M 2020 07319
(151) 14/10/2020
(732) ALEXANDRU - LUCIAN DONA,

BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.
50A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
COD POŞTAL 011941, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Wineology
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, esențe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe cu alcool, cocteiluri
alcoolice, băuturi alcoolice pre-amestecate,
lichioruri, băuturi aperitiv alcoolice, vin, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, băuturi
alcoolice carbonatate, cu excepția berii, băutură
alcoolică sangria pe bază de vin și fructe, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi pe bază
de vin, băuturi spirtoase, cocteiluri preparate pe
bază de vin, punci de vin, punciuri cu alcool,
vin de fructe, vin de struguri, vin alb, vin roșu,
vin fiert, vinuri spumante, vinuri cu denumire de
origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri
îmbogățite, vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază
de cafea, băuturi alcoolice pe bază de ceai,
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice
de tip bitter.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, pregătire de publicații publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, administrarea afacerilor în sistem de
franciză, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul sau cu ridicata,
prezentare de produse în scop publicitar,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
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vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cidru,
esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri, băuturi alcoolice
pre-amestecate, lichioruri, băuturi aperitiv, vin,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale,
băuturi alcoolice pe bază de trestie de zahăr,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
băutură sangria, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi pe bază de vin, băuturi
spirtoase, cocteiluri preparate pe bază de vin,
punci de vin, punciuri cu alcool, vin de fructe,
vin de struguri, vin alb, vin roșu, vin fiert,
vinuri spumante, vinuri cu denumire de origine
protejată, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri roze, băuturi alcoolice pe bază de cafea,
băuturi alcoolice pe bază de ceai, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi alcoolice de tip bitter.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, consultanță tehnică referitoare la
producerea vinului, creare și design de site-uri
web, software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și bloguri
personale online, găzduire de conținut digital,
și anume jurnale și bloguri online, programare
de software pentru portaluri de internet, spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
servicii IT, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computer, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
închirierea hardware-ului și facilităților pentru
calculator, consultanță IT, servicii de consiliere
și asigurare de informații, securitate, protecție și
reconstituire IT, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și servicii
de codificare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, închiriere de echipamente științifice
și tehnologice, servicii de cercetare medicală
și farmaceutică, inginerie, expertize tehnice și
servicii de explorare, servicii de planificare
arhitecturală și urbană, servicii în domeniul
științei naturale, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare.

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii furnizate de baruri, servicii
furnizate de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, restaurante
cu autoservire, servicii furnizate de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, servicii furnizate
de localuri tip snack-bar, servicii contractuale
de alimentație, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii ale barurilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii furnizate
de bodegi de vinuri, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servire de băuturi
alcoolice, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
furnizate de snack-baruri, servire de alimente și
băuturi, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizarea de spații pentru
festivități și spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere de
echipament de catering.

───────
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(210) M 2020 07322
(151) 14/10/2020
(732) MEDICAL OFTA CLINIC SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
55, PARTER, JUD. BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ GHEORGHE
BRATILA CRISTINA, STR. SFINŢII
VOIEVOZI NR. 1BIS, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ofta medical clinic
clinica ochilor tăi

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.10; 27.05.11; 26.11.02

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

44. Servicii de oftalmologie.
───────

(210) M 2020 07324
(151) 14/10/2020
(732) IMMO LODGIA ONE S.R.L.,

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTOR 5, BUCURESTI,
050726, ROMANIA

(540)

coresi 5 life upgraded

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu aparate electrocasnice, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, administrare
de imobile, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, managementul proprietăților
imobiliare.
37. Servicii de construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcție de

STR. ZAHARIA STANCU NR. 6,
SPAȚIU COMERCIAL 2, BIROUL1,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA
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proprietăți rezidențiale, servicii de construcție de
proprietăți comerciale.

───────

(210) M 2020 07325
(151) 14/10/2020
(732) QUALIPLANT SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 92, JUDETUL
MURES, NAZNA, 547526, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Q QUALIPLANT
Livrăm calitate!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

31. Butași de plante, pentru plantare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole.
44. Horticultură, cultivare de plante, servicii
pentru horticultură.

───────

(210) M 2020 07326
(151) 14/10/2020
(732) MOVEATILE PROJECT SRL,

STR. FEDRA 4 A, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

MOVEATILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Sisteme modulare metalice de prindere și
fixare pentru podea, sisteme modulare metalice
de prindere și fixare pentru perete, sisteme
metalice de perete și podea care conţin panouri
sau plăci, sisteme metalice de prindere și
fixare perete și podea alcătuite din panouri și
plăci, profile metalice pentru fixare folosite în
construcţii, sisteme metalice de fixare pentru
placarea pereţilor, plăci metalice, plăci din metale
comune, plăci metalice de construcţie, articole
din metal pentru placarea pereţilor, scânduri din
metal pentru podea, conectori metalici pentru
pardoseală şi grinde pentru pardoseală, secţiuni
de pardoseală confecţionate din metal, dale
metalice de pardoseală pentru construcţii.
19. Sisteme modulare nemetalice de prindere
și fixare pentru perete, sisteme modulare
nemetalice de prindere și fixare pentru podea,
sisteme nemetalice de perete și podea care
conţin panouri sau plăci, profile nemetalice
din material sustenabile sau biomimetice
pentru fixarea panourilor și plăcilor, profile
nemetalice pentru fixare folosite în construcţii,
plăci ceramice, căptuşeli nemetalice pentru
pardoseală, plăci nemetalice pentru pardoseală,
dale nemetalice pentru pardoseală, căptuşeală
pentru pardoseală fabricată din plută, panouri
de construcţii realizate din lemn şi răşini
hidroizolante, plăci din fibre, plăci de pavaj, plăci
din lemn, plăci din piatră naturală, plăci ceramice
pentru pereţi interiori, plăci de mozaic pentru
podele, plăci fixate (nemetalice) pentru utilizare
în construcţia de structuri de lemn.
37. Pregătirea podelelor pentru placare şi
căptuşire, pregătirea suprafeţelor de scări pentru
placare şi căptuşire, placare cu ardezie şi
plăci de ceramică, renovarea şi restaurarea
clădirilor, restaurarea operelor de artă, servicii
de restaurare de zugrăveli, restaurare de unităţi

(591) Culori revendicate: mov (HEX #6025f6),
galben (HEX #eecd35), portocaliu(HEX 
#fb930c, #ea6913), roșu (HEX#940f47),
albastru (HEX #b90c55,#28781d, 
#9627b6, #0a60f4, #0b8ff4),verde 
(HEX #1c4f15)
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de comerţ cu amănuntul, furnizare de informaţii
legate de restaurarea mobilei, consolidare
de clădiri, întreţinere de clădiri, reparaţii şi
întreţinere de clădiri, amenajare de terenuri
(construcţii), construcţie de anexe de casă,
întreţinere de mobilier, restaurări de mobilier,
întreţinere şi reparaţii de mobilier.
42. Proiectarea (designul) spaţiului interior,
servicii de design interior şi exterior, servicii
de consultanţă în materie de design interior,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
clădirilor, servicii de design interior şi servicii
conexe de informare şi consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor şi a mobilierului pentru design interior,
consultanţă profesională privind amenajarea
de interior, servicii de consiliere privind
planificarea amplasării sau amenajării localului,
design arhitectural, servicii de arhitectură,
consultanţă în arhitectură, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
de design arhitectural, design arhitectural pentru
planificare urbană, design arhitectural pentru
decoraţiuni interioare, design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii de
birouri, furnizare de informaţii în domeniul
designului arhitectural printr-un site web,
planificare în domeniul urbanismului şi al
urbanismului comercial, cercetare în domeniul
planificării urbane, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanţă în
domeniul urbanismului, cercetare în domeniul
construcţiilor de clădiri sau al urbanismului.

───────

(210) M 2020 07327
(151) 15/10/2020
(732) DECORPORATE MEDIA SRL,

STR. GENERAL PETRE POPOVAT
58, SECTOR 6, BUCURESTI,
060314, ROMANIA

(540)

PHARMATALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
producția de clipuri publicitare, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii de
așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, aranjarea vitrinelor pentru magazine.

───────

(210) M 2020 07328
(151) 15/10/2020
(732) SC BIOFRUCT ZEN SRL, STR.

ALUNIS NR. 34, JUDETUL ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

Zenlife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.17.21

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate, seminţe de dovleac, preparate.
31. Seminţe brute şi neprocesate, migdale
proaspete, migdale (fructe neprocesate),
migdale neprocesate, seminţe de dovleac,
proaspete, seminţe de dovleac, neprocesate.
32. Ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe.
35. Publicitate, regruparea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor din clasele 29, 32 și 31
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.
41. Educaţie, organizarea şi susţinerea de
cursuri cu privire la designul interior si feng
shui, organizarea şi susţinerea de cursuri cu
scop educativ, furnizarea de instruire cu privire la
designul interior și feng shui.

───────

(210) M 2020 07329
(151) 15/10/2020
(732) SC NARDO TRADING CO SRL,

STR. GAROAFEI NR. 10, BL. 8,
SC. D, ET. 4, AP. 50, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRANCI FRIES
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07330
(151) 15/10/2020
(732) CENTRUL CULTURAL BUFTEA,

STR. STIRBEY VODA 8, JUDETUL
ILFOV, BUFTEA, 070000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Concursul National
de Interpretare

pentru Pian SONORIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2020 07331
(151) 15/10/2020
(732) AUTOTRANZIT SRL, ŞOSEAUA

SPĂTARU NR. 45, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

AT AUTOTRANZIT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
oganizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, furnizare de informații prin internet
privind vânzarea de automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, furnizare de informații privind
repararea vehiculelor, întreținere, service și
reparare de vehicule, întreținere și reparații
de vehicule, întreținere și reparații de vehicule
cu motor, închirieri de echipament pentru
întreținerea vehiculelor, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, montare și reparații de
anvelope de vehicule, întreținerea vehiculelor,
montare piese de schimb pentru vehicule,
montare (instalare) de accesorii pentru vehicule,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora, recondiționarea vehiculelor,
revizii generale de vehicule, întreținerea
vehiculelor cu motor, servicii de depanare pentru
vehicule, servicii oferite de stații service pentru
întreținerea vehiculelor, servicii oferite de stații
service pentru repararea vehiculelor, vopsirea
vehiculelor.

───────

(210) M 2020 07332
(151) 15/10/2020
(732) CENTRUL CULTURAL BUFTEA,

STR. STIRBEY VODA 8, JUDETUL
ILFOV, BUFTEA, 070000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Artistic
DOINA ILFOVULUI

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────

(210) M 2020 07333
(151) 15/10/2020
(732) STAR PROJECT SRL, STR.

CONSTANTIN SILVESTRI, NR.
26, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300538, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

STAR PROJECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

42. Servicii de proiectare, consultanță în
domeniul proiectării tehnologice, elaborare de
planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, proiectare de conducte,
proiectare de construcții, proiectare și dezvoltare
de rețele, proiectare științifică și tehnologică,

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ED1C24), gri (HEX #8A9097), 
negru  (HEX #232021)
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servicii de consultanță în materie de proiectare,
servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare tehnică
industrială, servicii de proiectare tehnologică,
studii de fezabilitate în materie de proiectare.

───────

(210) M 2020 07334
(151) 15/10/2020
(732) IONICA-CRISTINA DUMITRU,

STR. CRINULUI NR.6A, JUDETUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Celesteria

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 26.11.03

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), produse de patiserie,
prăjituri, biscuiţi, blaturi de tort, pudră de tort,
torturi, arome pentru torturi, altele decât uleiurile
esenţiale, glazură de torturi, jeleuri de fructe
(dulciuri, produse de cofetărie), bomboane,
preparate aromatice pentru produse de patiserie,

altele decât uleiurile esențiale, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale, produse
din cacao, turtă dulce, pastă de migdale, cremă
de prăjituri, praline, budinci, tarte, gofre (vafe),
îndulcitori naturali, şerbeturi (îngheţată), parfeuri
(produse de cofetărie pe bază de înghețată),
înlocuitor de înghețată, prăjituri pe bază de
înghețată, iaurt îngheţat (înghetaţă, dulciuri),
deserturi cu înghețată, înghețată vegană, torturi
de înghețată, șerbeturi.

───────

(210) M 2020 07335
(151) 15/10/2020
(732) GB MOTORS INVEST SRL, STR.

I.L. CARAGIALE NR. 20, FN,
JUDETUL HUNEDOARA, DEVA,
330014, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Transilvania Camp
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Autorulote.

───────

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA
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(540)

atimo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și amănuntul, servicii de
agenții de import export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
40. Tratarea materialelor, servicii de imprimare,
inclusiv activități tipografice și servicii de
personalizare pentru diverse obiecte.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 07338
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RESTAURANTUL
MERIDIAN ZERO

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

43. Servicii de restaurant, bar şi snack-bar.
───────

(210) M 2020 07339
(151) 15/10/2020
(732) DORIN POPA, STR. CONSTANTIN

NOTTARA NR. 4, BL. C4, AP. 9,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

CENTRUL PENTRU
CULTURA SI CIVILIZATIA

GUSTULUI MensSano
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de organizare şi susţinere
colocvii, seminarii, conferinţe, instruire,
practică (demostraţii), simpozioane, forumuri
educaţionale, expoziţii culturale sau
educaţionale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice ale inginerilor
şi oamenilor de ştiinţă care efectuează evaluări,
estimări, cercetări şi rapoarte în domeniile
ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv consultanţă
tehnologică).

───────

(210) M 2020 07337
(151) 15/10/2020
(732) CLAUDIU-VASILE TIMOCE, 

STR. GRIGORE SILASI, NR.7, C. 1,
AP. 2, JUD.BISTRITA-NASAUD,  
BECLEAN, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07341
(151) 15/10/2020
(732) S.C. REXNET S.R.L., STR. VASILE

PARVAN NR. 53B, JUDEŢ VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(540)

vremea noua

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
9. Publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
care pot fi descărcate, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicaţii
săptămânale ce pot fi descărcate în format
electronic de pe internet, ziare electronice
descărcabile, reviste electronice descărcabile.
16. Publicaţii imprimate, publicaţii promoţionale
(tipărituri), publicaţii periodice, publicaţii
educative (tipărituri), hârtie pentru publicaţii,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice
tipărite, ziare, ziare cotidiene, reviste ca
suplimente la ziare (tipărituri), comunicate de
presă tipărite, produse de imprimerie, articole
de legătorie, jurnale (tipărituri), jurnale (articole
tipărite), tipărituri, buletine de ştiri (materiale
tipărite).
35. Pregătire de publicaţii publicitare, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru terţi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, abonamente la ziare, abonament
la ziare electronice, servicii publicitare privind

ziarele, servicii de abonamente la ziare, pentru
terţi, organizare pentru dispunerea de spaţiu
publicitar în ziare, servicii de publicitate în presă,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, consultanţă privind publicitatea
în presă, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, difuzarea de anunţuri
publicitare şi anunţuri comerciale, difuzare
de anunţuri publicitare, realizare de anunţuri
publicitare pentru terţi, plasarea de anunţuri
publicitare pentru terţi, promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin intermediul anunţurilor
publicitare pe pagini de internet, servicii de
comercializare, servicii de vânzare, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
informare a consumatorilor, publicare de texte
publicitare, redactare de texte publicitare.
39. Distribuirea de ziare (livrare), livrare,
expediere şi distribuţie de ziare şi reviste,
distribuirea revistelor (livrare).
41. Editare de publicaţii, publicare de
publicaţii periodice, furnizare de publicaţii on-
line nedescărcabile, publicare de materiale
şi publicaţii tipărite altele decât cele
publicitare, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, publicare
de ziare, publicare multimedia a ziarelor,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia de reviste, jurnale şi ziare, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri altele
decât cele publicitare, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare, publicarea de produse
de imprimerie, publicarea de reviste pentru
consumatori, servicii de publicare de reviste,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare de jurnale, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, publicare
de texte, altele decât cele publicitare sub
formă de mijloace electronice nedescărcabile,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, servicii de publicare a publicaţiilor
periodice şi neperiodice, altele decât textele
publicitare, redactarea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07343
(151) 15/10/2020
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., STR.

ZORILOR NR. 1, JUDEŢ ALBA,
PETRESTI, ALBA, ROMANIA

(540)

ELIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale de construcţie
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatră de pavare,
construcţii prefabricate nemetalice, secţiuni
nemetalice prefabricate de construcţii, elemente
prefabricate de construcţii, din beton, beton,
beton armat, mortar, garduri nemetalice, stâlpi
şi panouri de gard nemetalici, grinzi de gard
nemetalice, garduri din zale nemetalice, garduri
nemetalice pentru împrejmuirea copacilor,
stâlpi T nemetalici pentru garduri, blocuri
de zidărie, trepte de scări nemetalice,
cărămidă pentru şemineuri, împrejumuiri din
piatră pentru şemineuri (mantale şi poliţe),
jardiniere din beton, palisade (borduri) din
beton, socluri nemetalice (structuri), rigole
(nemetalice), suporturi nemetalice pentru rigole,
bolţari, piatră pentru borduri, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri din plastic pentru
peisagistică, balustrade şi borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, materiale de
construcţii pentru carosabil nemetalice, panouri
de semnalizare nemetalice, neluminoase,
nemecanice, benzi nemetalice de avertizare
sonoră, benzi gudronate (construcţii), piatra
cubică, ornamente de piatră, tuburi rigide
nemetalice (construcţii), cămine de vizitare
(nemetalice), instalaţii şi conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale şi menajere şi capace pentru
acestea (nemetalice), bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, denivelări nemetalice pe
şosea pentru încetinirea traficului.

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, managementul afacerilor,
administrarea magazinelor, organizare,
coordonare şi planificare de evenimente în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), funcţii administrative, servicii
de analiză a datelor comerciale, sistematizarea
şi înregistrarea datelor în baze de date
informatice, distribuire de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare de
mesaje publicitare pe toate suporturile, publicare
de texte şi/sau de imagini publicitare, regruparea
pentru alte persoane, cu excepţia transportului,
a produselor din clasa 19, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse.
37. Pavare şi pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
şi accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasare, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje, servicii
de ridicare de garduri, reparaţii de garduri,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
trepte, servicii de construcţii de infrastructură,
servicii de canalizare, înlocuirea, întreţinerea,
curăţarea conductelor de canalizare.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
42. Servicii de proiectare, design şi arhitectură,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
de produse noi, proiectare de acoperiri de
pardoseală, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structuri, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 07344
(151) 15/10/2020
(732) S.C. ELIS PAVAJE S.R.L., STR.

ZORILOR NR. 1, JUDEŢ ALBA,
PETRESTI, ALBA, ROMANIA

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

(540)

ELIS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
19. Materiale şi elemente de construcţie şi
edificare, nemetalice, materiale de construcţie
din beton, beton preparat, pavaje prefabricate,
plăci pentru pavaje, dale, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatră de pavare,
construcţii prefabricate nemetalice, secţiuni
nemetalice prefabricate de construcţii, elemente
prefabricate de construcţii, din beton, beton,
beton armat, mortar, garduri nemetalice, stâlpi
şi panouri de gard nemetalici, grinzi de gard
nemetalice, garduri din zale nemetalice, garduri
nemetalice pentru împrejmuirea copacilor,
stâlpi T nemetalici pentru garduri, blocuri
de zidărie, trepte de scări nemetalice,
cărămidă pentru şemineuri, împrejumuiri din
piatră pentru şemineuri (mantale şi poliţe),
jardiniere din beton, palisade (borduri) din
beton, socluri nemetalice (structuri), rigole
(nemetalice), suporturi nemetalice pentru rigole,
bolţari, piatră pentru borduri, borduri nemetalice
pentru parcări, borduri din plastic pentru
peisagistică, balustrade şi borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, materiale de

construcţii pentru carosabil nemetalice, panouri
de semnalizare nemetalice, neluminoase,
nemecanice, benzi nemetalice de avertizare
sonoră, benzi gudronate (construcţii), piatra
cubică, ornamente de piatră, tuburi rigide
nemetalice (construcţii), cămine de vizitare
(nemetalice), instalaţii şi conducte pentru
canalizare nemetalice, dispozitive de colectare
a apei pluviale şi menajere şi capace pentru
acestea (nemetalice), bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, denivelări nemetalice pe
şosea pentru încetinirea traficului.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, realizare de reclame,
anunţuri publicitare, publicitate online, promoţii,
informaţii comerciale, managementul afacerilor,
administrarea magazinelor, organizare,
coordonare şi planificare de evenimente în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru clienţi
(consiliere clienţi), funcţii administrative, servicii
de analiză a datelor comerciale, sistematizarea
şi înregistrarea datelor în baze de date
informatice, distribuire de material publicitar,
închiriere de spaţii publicitare prin intermediul
tuturor mijloacelor de comunicare, difuzare de
mesaje publicitare pe toate suporturile, publicare
de texte şi/sau de imagini publicitare, regruparea
pentru alte persoane, cu excepţia transportului,
a produselor din clasa 19, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere aceste produse.
37. Pavare şi pardosire, montare de plăci
pentru pardoseli, servicii de construcţii, de
aşezare a pietrei de pavaj, montare, întreţinere
şi reparaţii de dale, cărămizi, plăci, blocuri
şi accesoriilor acestora, amenajare teritorială
pentru construcţii, servicii de stratificare a
betonului, servicii de terasare, servicii de
contractare pentru realizarea de pavaje, servicii
de ridicare de garduri, reparaţii de garduri,
servicii de reparare pentru acoperiri pentru
trepte, servicii de construcţii de infrastructură,
servicii de canalizare, înlocuirea, întreţinerea,
curăţarea conductelor de canalizare.
39. Servicii de transport, depozitare, ambalare,
împachetare, distribuire şi livrare de mărfuri.
42. Servicii de proiectare, design şi arhitectură,
proiectare de structuri ornamentale, proiectare
de produse noi, proiectare de acoperiri de
pardoseală, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structuri, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcţii, servicii de design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare.

───────
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(210) M 2020 07345
(151) 15/10/2020
(732) TODOCERAM RETAIL S.R.L.,

COMUNA NOJORID, NR.291A,
JUDEŢ BIHOR, SAT NOJORID,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Interioo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de feronerie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile pentru gătit, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
cu privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații și consiliere pentru clienți cu
privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, producție de programe de
teleshopping, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor.

───────
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(210) M 2020 07346
(151) 15/10/2020
(732) DING COMMUNICATION SRL,

STR. CONSTANTIN GHERCU NR.
14, ETAJ 5, BUCURESTI, 060201,
ROMANIA

(540)

FLIPPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool.
9. Măști de protecție, nu pentru scopuri
medicale.

───────

(540)

TeraPlast profile PVC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comerţ
cu ridicata şi amănuntul, servicii de agenţii de
import-export.

───────

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

(540)

ZONURE

(531) Clasificare Viena:
03.11.10; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Senzori de monitorizare locuinţe, senzori
antiefracţie, senzori de incendiu, senzori de
fum, senzori de gaz, senzori de alarmă,
senzori pentru detectarea deschiderii şi închiderii
geamurilor şi uşilor, senzori de monitorizare
autovehicule, senzori pentru măsurarea vitezei,
senzori pentru pomire-oprire, senzori pentru
nivelul de ulei, senzori de nivel pentru lichide,
senzori electronici de control pentru motoare,
senzori de uzură pentru plăcuţe de frână,
becuri, prize, întrerupătoare, încuietori electrice
inteligente, video-interfoane, camera IP wireless,
ochelari 3D, interfeţe audio, camere video,
întrerupătoare cu celulă (electricitate), cipuri
(circuite integrate), dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator
înregistrate, programe de operare pe calculator
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, programe pe calculator (software
descărcabil), software pentru jocuri pe calculator
stocate, aplicaţii software pentru calculator
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de

(210) M 2020 07347
(151) 15/10/2020
(732) TERAPLAST SA, 

DN 15A, KM 45+500, 
JUDEŢ BISTRIŢA-NĂSĂUD, 
SAT SĂRĂȚEL, COMUNA 
ȘIEU-MĂGHERUȘ,BISTRIȚA 
NĂSĂUD, ROMANIA

(210) M 2020 07348
(151) 15/10/2020
(732) VICTOR BUTU, 

SOS. PANTELIMON NR. 243, 
BL. 52, SC. B, ET. 7, AP. 68, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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calculator pentru economizor de ecran
înregistrat sau descărcabil, brăţări inteligente,
contoare/aparate de măsură, asistenţi personali
digitali, aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinii, compact
discuri, DVD-uri, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, software pentru computere, huse
de protecţie pentru asistenţi digitali (PDA-uri),
dispozitive pentru stingerea incendiilor, alarme
acustice/alarme sonore, adaptoare electrice,
sonerii de alarmă, electrice, amplificatoare,
interfeţe audio, receptoare audio şi video,
mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
aparate de fotografiat (fotografie), încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, căşti
pentru comunicare la distanţă, senzori de
parcare pentru vehicule, portofele electronice
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), căşti de radio, detectoare cu infraroşu,
laptopuri, telefoane mobile/celulare/telefoane
celulare, modemuri, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, mănuşi dotate cu senzori,
suporturi adaptate pentru laptopuri.
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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, cizme
(articole de încălţăminte), cizme pentru sporturi
(articole de încălţăminte), chiloţi tip boxeri,
sutiene, camizole, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor din
clasele 9, 18 si 25, din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-

paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile
(îmbrăcăminte), rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), veste de
pescuit, pantofi de fotbal/ghete de fotbal,
încălţăminte, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii
tip salopetă, echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte), chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, mănuşi cu un deget,
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători
de urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare
pentru gât/ protecţii pentru gât, articole de
îmbrăcăminte cu protecţie solară, eşarfe pentru
cap, cravate, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, paltoane bărbăteşti/pardesie,
jachete cu glugă (parka), pelerine, mantale,
jupe, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de
schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, papuci, furouri (lenjerie de
corp), şosete, articole sport din jerseu, pantofi
de sport, maieuri sport, portjartiere, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare),
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, pantaloni (am.), chiloţi, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, veste /jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, costume din neopren pentru schi
nautic.
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urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţa,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetate şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, creare
de aplicaţii software, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software loT, ale
calculatorului, servicii de web design.

───────

(210) M 2020 07350
(151) 15/10/2020
(732) MAVERICKS ADS SRL, STR.

ERNEST JUVARA 18, ETAJ 3,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060104,
ROMANIA

(540)

mavericks

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 07351
(151) 15/10/2020
(732) SC ZURZUR DIN LEMN SRL, STR.

ŞOSEAUA NICOLINA NR. 8, BLOC
937A, ETAJ 8, APT. 28, JUD. IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONĂ NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

ZURZUR din lemn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din lemn, umerașe de haine
nemetalice, cutii din lemn, cutii decorative
de lemn, cutii portabile (recipiente) din lemn,
coșuri decorative din lemn, cutii de depozitare
(lemn), cutii pentru stivuit (lemn), cutii de
lemn pentru sticle, recipiente pentru ambalare
confecționate din lemn, recipiente sub formă de
cutii confecționate din lemn, plăci confecționate
din lemn, nu pentru construcţii, figurine din lemn,
obiecte de artă din lemn, modele ornamentale
realizate din lemn, cârlige confecționate din
lemn pentru perdele, mânere din lemn pentru
ferestre, uşi şi sertare, rame din lemn pentru
tablouri, forme confecționate din lemn pentru
rame de tablou, cutii asamblate pentru ambalat
din lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
cutii de scrisori, din lemn, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, ornamente
pentru cadre (rame din lemn), tăvi din lemn
care pot fi stivuite, machete la scară redusă
(ornamente) din lemn, machete de figurine

(591) Culori revendicate: indigo (HEX
#512d7f), portocaliu (HEX #ff5b01)
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(ornamente) confecționate din lemn, ornamente
de sărbători din lemn, nu ornamente pentru
brad, elemente decorative pentru ferestre,
respectiv: mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea ferestrelor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru închiderea
ferestrelor, închizători pentru fixarea ferestrei,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, trofee de lemn, mobilier
din lemn, vase din lemn pentru plante,
decoraţiuni de perete din lemn, decoraţii pentru
masă (ornamente) confecţionate din lemn.
28. Ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
jucării din lemn, jucării educative din lemn.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din lemn, umerașe
de haine nemetalice, cutii din lemn, cutii
decorative de lemn, cutii portabile (recipiente)
din lemn, coșuri decorative din lemn, cutii de
depozitare (lemn), cutii pentru stivuit (lemn),
cutii de lemn pentru sticle, recipiente pentru
ambalare confecționate din lemn, recipiente sub
formă de cutii confecționate din lemn, plăci
confecționate din lemn, nu pentru construcţii,
figurine din lemn, obiecte de artă din lemn,
modele ornamentale realizate din lemn, cârlige
confecționate din lemn (perdele), mânere din
lemn pentru ferestre, uşi şi sertare, rame din
lemn pentru tablouri, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, cutii asamblate
pentru ambalat din lemn, panouri decorative
din lemn (mobilier), cutii de scrisori, din lemn,
decorații pentru masă (ornamente) confecționate
din lemn, ornamente pentru cadre (rame din
lemn), tăvi din lemn care pot fi stivuite, machete
la scară redusă (ornamente) din lemn, machete
de figurine (ornamente) confecționate din lemn,
ornamente de sărbători din lemn, nu ornamente
pentru brad, elemente decorative pentru
ferestre, respectiv: mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
mecanisme nemetalice, neelectrice pentru
închiderea ferestrelor, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, opritoare pentru ferestre,
nu din metal sau cauciuc, elemente pentru
fixarea ferestrelor, nemetalice, trofee de lemn,
mobilier din lemn, vase din lemn pentru plante,
decoraţiuni de perete, din lemn, decoraţii pentru
masă (ornamente) confecţionate din lemn,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu excepția
articolelor de iluminat și a dulciurilor), jucării
din lemn, jucării educative din lemn (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste

servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă.

───────

(210) M 2020 07352
(151) 15/10/2020
(732) SC BIG CONF PRODUCTION SRL,

STR. CALEA NAȚIONALĂ, NR.1,
JUD. BOTOŞANI, BOTOȘANI,
710001, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

FUSED WORLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12; 26.11.08

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru femei și
bărbați, veste, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte),
trenciuri (îmbrăcăminte), treninguri, topuri
(îmbrăcăminte), taioare, taioare-pantalon,
bandane (fulare), bluze, blugi, blazere, bermude,
body (îmbrăcăminte), bluzoane (îmbrăcăminte),
bolerouri (îmbrăcăminte), cămăși, cardigane,
costume, flanele (îmbrăcăminte), fuste, fuste-
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pantaloni, geci, glugi (îmbrăcăminte), gulere
(îmbrăcăminte), hanorace, jachete, jachete
cu două fețe, jerseuri, maiouri, mantouri,
mănuși, paltoane, pantaloni, pardesiuri,
ponchouri, pulovere, rochii, salopete, sarafane,
șalvari, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte termice nu încălzite electric,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte din denim, bretele
de îmbrăcăminte, brâuri (îmbrăcăminte), centuri
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
centuri din piele (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
piele sintetică (îmbrăcăminte), chimonouri
(îmbrăcăminte), colanți, corsete (îmbrăcăminte),
curele (îmbrăcăminte), eșarfe, fulare, șaluri,
șosete.

───────

(210) M 2020 07353
(151) 15/10/2020
(732) CAIA ADVERTISE, COMUNA

PECIU NOU, NR. 263, CAM. NR.1,
JUD. TIMIŞ, SAT PECIU NOU,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAIA ADVERTISE

(531) Clasificare Viena:
27.01.01; 26.01.02; 27.05.01

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

9. Programe de calculator pentru accesarea,
răsfoirea şi căutarea în bazele de date
online, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-uri
web, software pentru gestionarea unui magazin
online, grafică digitală (software descărcabil),
software social, software de comunicații,
software de telecomunicaţii, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale,
platforme de software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, pentru rețele sociale, aplicație
software, descărcabilă, pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, software pentru administrarea
conținutului web (WCM).
35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii online
de prelucrare de date, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
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de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță
pentru managementul marketingului, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de întâlniri
de afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
organizare și coordonare de întâlniri de afaceri,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing.
42. Servicii de administrare de site-uri
web și hosting online pentru terți,
managementul proiectelor IT, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice.

───────

(540)

MACATO CAFFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.08; 29.01.13

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

───────

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

(540)

G GENATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

(210) M 2020 07355
(151)   15/10/2020
(732) CALIPSO S.R.L.,

STR. CRIŞAN, NR.3, 
JUDEŢULILFOV, VOLUNTARI, 
077010, ILFOV, ROMANIA

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

(210) M 2020 07357
(151) 19/10/2020
(732) IMPANSAN SRL,

B-DUL DOROBANŢILOR, NR. 47, 
BL. B14,  SC. 4, ET. 3, AP. 56, 
CAMERA 1,  JUD. BRĂILA, BRAILA, 
BRĂILA,ROMANIA
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20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor
(piese de mobilier), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), banchete cu
rafturi, bancuri (mese) de lucru industriale,
bancuri de lucru (mobilier), bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polite pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dozatoare
fixe de prosoape, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,

dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier, elemente de separare
individuale (mobilă), etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fișiere (cartoteci) sub
formă de mobilier, fotolii de tip beanbag,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), garnituri nemetalice pentru mobilier,
ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(nemetalice), ghișee pentru bănci (mobilier),
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate, din
stofă, pentru mobilier, huse de protecție pentru
mobilier (ajustate), huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), huse
pentru îmbrăcăminte, garderobe (depozitare),
huse textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi
de depozitare nemetalice, lăzi de lemn cu
sertare acoperite cu hârtie decorativă, lăzi de
lemn pentru stocarea jucăriilor, lăzi de unelte
(mobilier), lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
lăzi pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese console (mobilier),
mese cu banchete, mese cu piedestal, mese
cu suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

382

tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), mobilier pentru zonă de relaxare,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru vestiare,
mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier realizat
din șipci, mobilier transformabil, mobilier școlar,
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier (ornamente), noptiere, obloane
de interior, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), panouri
separatoare (mobilier), panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de mobilier,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile
(mobilier), partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru

sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de depozitare pentru obiecte de
artă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
înclinate, rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi pentru alimente,
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
comercializare la set, rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi pentru
vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor (mobilier), seturi de mobilier
cu trei piese pentru salon, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare articole
de mobilier, stații de lucru pentru calculator
(mobilier), stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
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utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, suporturi
pentru chei (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilier), suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru mașini de calcul, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru (mobilier), suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite (mobilier), unități
de mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi, paturi ajustabile, paturi
care includ și divane, paturi de tip beanbag,
paturi din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru

baie sub formă de mobilier, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri de
lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei,
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese,
scaune înalte pentru bebeluși, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
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pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier

de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
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rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru

difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.

───────

(210) M 2020 07359
(151) 15/10/2020
(732) GRUP PETROL MARIN SA,

INCINTA PORT 34, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MOBEXEL GPM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17

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

20. Mobilă.
35. Servicii de comerţ cu articole de mobilier.

───────

(210) M 2020 07360
(151) 15/10/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZUINE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

cu capu`n ZORI

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.11

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

35.  Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru

emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe internet, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#F8BB08)
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consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate

în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
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publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,

difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
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electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (ITPV),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,

servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (ISP), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
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de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41.  Acordarea de premii în educație,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele IP, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor

de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
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furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații

electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

392

fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune

de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
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de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de

prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
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transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 07361
(151) 15/10/2020
(732) PPG ROMANIA S.A., STRADA

CATANOAIA NR. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OSKAR VOPSEA/GLET
CREMA CU COLAGEN

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, apă acidulată pentru reîncărcarea
bateriilor/apă acidulată pentru reîncărcarea
acumulatorilor, albumină (brută, animală sau
vegetală), hârtie cu albumină, albumină iodată,
albumină de malț, albumină animală (materie
primă), preparate bacteriere, altele decât cele
de uz medical sau veterinare, preparate
bacteriologice, altele decât cele de uz medical
sau veterinar, preparate bacteriologice pentru
acetificare, balsam de gurjum pentru utilizare
în fabricarea lacurilor, hârtie baritată, produse
de conservare a berii, produse de decantare şi
conservare a berii, pânză pentru schiţe, hârtie
pentru schiţe, lichid de frână, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentară, caolin/argilă china/lut china, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus/filme

cinematografice, sensibilizate dar neexpuse,
preparate de clarificare/preparate de purificare,
agenţi de răcire pentru vehicule cu motor, hârtie
diazo, noroi de foraj, substanţe de umplere
a cavităţii arborilor (silvicultură), preparate
enzimatice pentru scopuri industriale, preparate
enzimatice pentru industria alimentară, enzime
pentru scopuri industriale, enzime pentru
industria alimentară, tablă ferotipie (fotografie),
materiale de filtrare a substanţelor vegetale,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
cleirea vinului, material fisionabil pentru energia
nucleară, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, fluide pentru circuitele
hidraulice/lichide pentru circuitele hidraulice,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, combustibil pentru reactoarele
nucleare, pământul lui fuller utilizat în industria
textilă, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, ceară de
altoire pentru arbori, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), lecitină (materie primă),
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, hârtie de turnesol,
argilă grasă, coajă de mangrove pentru scopuri
industriale, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinare, fermenţi
de lapte pentru scopuri chimice, fermenţi de
lapte pentru industria alimentară, fermenţi de
lapte pentru scopuri industriale, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, produse de
demulare pentru matriţe, produse de limpezire
a mustului, pulpă de hârtie, ghivece de turbă
pentru horticultură, hârtie fotometrică, hârtie
fotografică, plăci fotosensibile, preparate de
reglare a creşterii plantelor, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, pământ de flori, lichid
de servodirecţie, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, hârtie indicatoare, alta
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, apă de mare pentru scopuri
industriale, substanţe pentru conservarea
seminţelor, hârtie autorevelatoare (fotografie),
pânză sensibilizată pentru fotografie, plăci
fotografice sensibilizate, plăci sensibilizate
pentru tipărirea offset, hârtie sensibilizată, filme
sensibilizate, neexpuse, săpun (metalic) pentru
scopuri industriale, funingine pentru scopuri
industriale sau agricole, amidon pentru scopuri

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
STRADA GEORGE  CALINESCU 
NR. 52A, AP.1, SECTOR1, 
BUCURESTI, ROMANIA
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industriale, proteină (materie primă), proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
proteine pentru industria alimentară, sare, brută,
sare gemă, pământ pentru culturi, celule stem,
altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, făină de tapioca pentru scopuri
industriale, extracte de ceai pentru utilizare în
fabricarea de produse farmaceutice, extracte
de ceai pentru industria alimentară, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
cosmetic, hârtie de turnesol, reactiv chimic,
lichid de transmisie, pulpă de lemn, filme de
radiografie, sensibilizate dar neexpuse.
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă, benzi anti-corozive, preparate anti-mătuire
pentru metale, badigeon, balsam de canada,
preparate de legare pentru vopsele/aglutinanţi
pentru vopsele, fixatori pentru acuarele, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe
de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, mordanți, mordanţi pentru articolele
din piele, mordanţi pentru lemn, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului/strat de acoperire pentru şasiul
vehiculului.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
voliere (structuri), nemetalice, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, construcţii, nemetalice,
cabane, nemetalice, colibe, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, ciment
pentru cuptoare, lemn pentru butoaie/doage de
lemn, cuşti pentru găini, nemetalice, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, argilă refractară/

şamotă (material refractar ars), matriţe de
turnătorie, nemetalice, cutii poştale din zidărie,
catarge pentru steaguri (structuri), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, cocini pentru
porci, nemetalice, grajduri, nemetalice, case
prefabricate (ansambluri), nemetalice, plăci şi
benzi din material sintetic pentru marcarea
drumurilor, eşafodaje, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, statui din piatră, ciment
sau marmură, silozuri, nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, lucrări de zidărie din
piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, verande (structuri), nemetalice,
patinoare (structuri), nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, rezervoare din zidărie, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice.
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, închirierea de spațiu
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, licitație, închirierea
panourilor de afişaj [panouri publicitare], ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, audit, investigații
privind afacerile, cercetare privind afacerile,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, facturare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
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pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
sondaje de opinie, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții
pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte întreprinderi), testarea
psihologică pentru selectarea personalului,
relatii publice, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, închirierea de material
publicitar servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele farmaceutice, sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.

───────

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

(540)

FUTURE GLASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

clase:
37. Amenajarea spațiilor comerciale (instalare),
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
consolidarea solului, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de infrastructură, servicii de construcții și
reparații de clădiri, construire de fundații pentru
clădiri, construire de locuințe private, construire
de parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
vopsirea clădirilor, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților

(210) M 2020 07362
(151) 15/10/2020
(732) FUTURE GLASS SRL, 

ȘOSEAUA PANTELIMON, NR. 84, 
CAMERA1, BL. 409B, SC. B, ET. 8, 
AP. 77, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind renovarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții) , amenajare de terenuri
(construcții), consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, servicii de reparaţii
şi întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii
şi mentenanţă pentru instalaţii, aplicare de
șape, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele bazinelor, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, aplicarea de căptușeli
în tuneluri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
aplicarea unui strat protector pe suprafețele
cavităților, instalare de armături din mortar
pentru fundații, instalare de armături din mortar
pentru poduri, instalare de armături din mortar
pentru tuneluri, servicii de asfaltare, servicii
de construcţii clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de

proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de structuri din oțel,
construcție de terenuri de sport, construcție de
ziduri, construcție de verande, construcție de
zone cu rezistență ridicată (pentru depozitare
materiale sau parcare), servicii de construcții
de case pe bază de comandă, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de fabrici pe bază de comandă,
servicii de construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții de
infrastructură energetică, servicii de construcții
de infrastructură pentru comunicații, servicii
de construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, servicii de construcții
de terase, servicii de construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de
școli, construirea de aeroporturi, construirea
de centre comerciale, construirea de fabrici,
construirea de locuințe publice, consultații pentru
construcții, dinamitarea terenurilor, excavare,
drenare de teren, forare de tuneluri, furnizare
de informații online privind construirea de
clădiri, furnizare de informații pentru construcții,
referitoare la lucrări publice, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de
clădiri, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea acoperișului, lucrări de fundație, lucrări
de instalații sanitare, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, servicii de
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
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servicii de terasare, turnarea betonului, servicii
de vopsire și lăcuire, zugrăvirea caselor,
montarea izolației termice la clădiri.

───────

(210) M 2020 07363
(151) 15/10/2020
(732) SC IOSIDORO SRL, STR. TEIULUI

NR. 20, JUD. NEAMT, ROMAN,
021527, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Nemteana artizani ai berii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

(540)

REDQ FIRE SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 16.03.17;
26.04.04; 26.11.06; 26.01.05

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

37. Instalare de alarme, instalare de alarme
anti-incendiu, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea detectoarelor de
incendiu, instalare și reparare de dispozitive
de alarmă anti-incendiu, instalarea de sisteme
de detecție a focului, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de alarmă anti-incendiu, reparații
de alarme, reparații de alarme anti-incendiu,
reparații sau întreținere de alarme de incendiu,
întreținere și reparații de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, instalare de sisteme de
evacuare în caz de incendiu, instalații pentru
sisteme de evacuarea căldurii, instalare de
sisteme de evacuarea fumului, întreținere și
reparații de sisteme de stingere a incendiilor,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținere și reparații de sisteme de alarmă de
incendiu.

───────

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

(210) M 2020 07364
(151) 16/10/2020
(732) REDQ FIRE SERVICES, 

32. Bere.
───────

DRUMUL GURA SIRIULUI 
NR. 62/66, LOT 2,TRONSON 2, 
PARTER, CAMERA 2, AP, 42, 
SECTOR 3, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu

45. Managementul riscurilor privind securitatea
și siguranța fizică, consultanță în materie de
prevenire a incendiilor, consultanță în materie
de securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, deschidere de închizătoare
de  uși,  deschiderea  încuietorilor  de  siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
evaluarea gradului de siguranță, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, monitorizare
avertizoare de incendiu, servicii de salvare a
oamenilor, servicii de consultanță în materie de
siguranță, servicii de consultanță în materie de
securitate fizică și siguranță, servicii de evaluare
a riscului pentru securitate fizică și siguranță,
servicii  de  informare  cu  privire  la  securitate 
fizică  și  siguranță,  servicii  de  informare
referitoare la siguranță, servicii de servicii de
supraveghere, servicii de stingerea incendiilor,
supraveghere cu circuit închis, închiriere de
avertizoare de incendiu, furnizare de informații
privind închirierea de extinctoare, furnizare de
informații privind închirierea detectoarelor de
incendiu, închiriere de alarme, închiriere de
echipamente de protecție, salvare, siguranță și
menținere a ordinii, închiriere de extinctoare,
închiriere de îmbrăcăminte de protecție.
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(210) M 2020 07365
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

GALLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 07366
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

GALLO FAMILY VINEYARDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 07367
(151) 15/10/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL,

(540)

PODCAST TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18;
26.04.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

STRADA TINERETULUI 
NR 3, CAM  1, SCHITU, 
JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI,ROMANIA
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(210) M 2020 07368
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

GALLO FAMILY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 07369
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

BAREFOOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 07370
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────
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(210) M 2020 07371
(151) 15/10/2020
(732) E. & J. Gallo Winery, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 07372
(151) 15/10/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

TINERETULUI NR. 3, CAM. 1,
SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PODCAST 24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.17; 26.11.03;
27.07.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 07373
(151) 15/10/2020
(732) FLORINA ION, STR. VLASIEI NR.

10A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA
SILVIU-CEZAR ALUPEI, STR.
VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 2, ETJ. 3,
AP. 33, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ASCIVICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Ziare, publicații tipărite, tipărituri grafice,
bannere din hârtie, carton sau plastic.

───────

(210) M 2020 07374
(151) 15/10/2020
(732) LIANA-BIANCA MEREUȚĂ, STR.

HOREA, NR. 66, ET. 3, AP. 20,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

STAȚIA de CARTE locul
pentru pauza de citit

clase:
41. Producţia de programe radio şi de
televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii

pentru scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de caligrafie, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea congreselor,
transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informaţii în domeniul educaţiei, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, tehnoredactare
computerizată electronică, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, instruire practică
(demonstraţii), biblioteci de cercetare dotate
cu lucrări de referință și arhive documentare,
consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, furnizarea de știri
pentru industria audiovizuală, nedescărcabile,
editare de cărți și recenzii, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, editare de muzică, editare de
publicații, editare de texte scrise, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare muzicală, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, furnizare de benzi desenate online
care nu pot fi descărcate, furnizare de buletine
informative în domeniul jocurilor pe calculator,
prin intermediul poștei electronice, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18; 26.11.02;
29.01.11

(591) Culori revendicate: maro ( Pantone 
             732)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor nedescărcabile, furnizare de
publicații on-line, furnizare de romane grafice
online care nu pot fi descărcate, furnizare
de servicii de studio de înregistrare video,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, microeditare, publicare de
afișe cu excepția celor publicitare, publicare
de anuare, publicare de broșuri , publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cântece, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de fișe informative,
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare de jurnale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, sub formă electronică,

publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de partituri muzicale, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de povești, publicare de publicații periodice,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare de
reviste în format electronic pe internet, publicare
de reviste și cărți, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte muzicale, publicare
de texte sub formă de cd-rom-uri, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, altele decât cele publicitare, publicarea
de calendare, publicarea de cataloage cu
informații turistice, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
publicarea de scenarii de teatru, publicarea
de versuri de cântece sub formă de carte,
publicarea de versuri de cântece sub formă
de foi volante, furnizarea de publicații de
literatură didactică, redactare de scenarii, nu
în scopuri publicitare, redactarea de scenarii,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, scriere de scenarii, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, servicii de agenție literară, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu
privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
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cărți, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de paginare pentru alte scopuri decât
cel publicitar, servicii de prezentatori de radio
și de televiziune, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare de text electronic,
servicii de publicare electronică, servicii de
publicare on-line, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de redactare de scenarii,
servicii de reporteri de știri, servicii de scriere
la comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri nu în scopuri publicitare,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii pentru publicarea de ghiduri
de călătorie, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de rezervare și servicii de
agenție de bilete pentru evenimente, activități
culturale, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, agenții de
impresariat în domeniul teatral, agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii de
impresar), angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de impresar),
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, audiții pentru spectacole televizate
cu jocuri, centre de divertisment, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
de educație, spectacole cinematografice, servicii
de cluburi de fani (divertisment), compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
împrumut de cărți, concursuri cu cai, concursuri
televizate, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de

planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, distribuție de
filme, divertisment, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de ortografie, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, informații în materie de divertisment,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de concursuri de patinaj
pe rotile, divertisment sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, divertisment teatral,
divertisment televizat, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, proiecții de filme cinematografice,
fotoreportaje, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
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de filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
filme, furnizare de informații, comentarii și
articole în domeniul muzicii prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații on-
line în domeniul divertismentului, dintr-o bază
de date informatică de pe internet, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de informații în
domeniul divertismentului prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, furnizare de
informații în domeniul divertismentului prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizare de
instalații de recreere, furnizare de instalații
de teatru, furnizare de instalații de joacă
pentru copii, furnizare de instalații pentru
cinematografe și teatre, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizare de instalații
recreative, furnizare de instalații pentru săli
de cinematograf, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format MP3
nedescărcabile, furnizare de muzică în format
digital de pe internet nedescărcabile, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
programe de televiziune, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de servicii de citit povești pentru copii
prin telefon, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video nedescărcabile,
furnizare de programe televizate de știri,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de spații de joacă pentru

copii la stații de benzină, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de spații pentru
jucat go, furnizare de spații pentru jucat shogi,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare
de spații teatrale pentru arte interpretative,
furnizarea de divertisment prin intermediul
internetului, furnizarea de instalații pentru
activități de recreere în aer liber, furnizarea de
instrucțiuni pentru jocul go, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, furnizarea de repertorii ale
teatrelor, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, furnizarea de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
cinematografice, furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, grădini cu acces public (recreere),
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la videouri, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire la
divertisment, furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, informații
referitoare la recreere, informații în materie de
divertisment, informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, management artistic
de teatru, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
montaj de producții de divertisment lejer, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
internet, îndrumare (educație), organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de activități culturale pentru tabere de
vară, organizare de activități de divertisment,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de activități
sportive pentru tabere de vară, organizare
de carnavaluri, organizare de competiții,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de cluburi de fani (divertisment), organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
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de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri (divertisment), organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe scenă,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole de dans, organizare
de turnee de recreere, organizare de tururi
ghidate, organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare
de webinare, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de loterii, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea de
baluri, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee, organizarea de spectacole culturale,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea spectacolelor, picturi de portrete
(servicii artistice), pictură pe față, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de

petreceri (divertisment), planificarea de piese
de teatru și de spectacole muzicale,
planificarea de spectacole, planificarea de
recepții (divertisment), planificarea proiecțiilor
cinematografice, pregătire de efecte speciale
pentru diverstisment, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe de știri pentru cinema,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, pregătire pentru copii în activități de
aventură, pregătirea de programe documentare
pentru cinema, pregătirea de texte, altele decât
cele publicitare pentru publicare, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, prezentare
de filme, pregătirea subtitrărilor pentru filme,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, producție audio, video
și multimedia și fotografie, prezentare de
filme cinematografice, prezentare de piese
de teatru, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări
de recitaluri, producție de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de documentare,
producție de documentare cinematografice,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de spectacole de patinaj cu role,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
planificarea programelor de televiziune prin
cablu, punere la dispoziție de săli de
divertisment, punerea la dispoziție de jocuri,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, punerea
la dispoziție de saloane pentru jocuri japoneze
de go sau de shogi, punerea la dispoziție de
saloane pentru mahjong, regie artistică pentru
artiști scenici, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, regizare sau prezentare de piese,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea de
săli de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii culturale, servicii ale
centrelor de divertisment, servicii ale agențiilor
de divertisment, servicii ale cinematografelor,
servicii de agrement, servicii de animatori,
spectacole cinematografice, servicii de săli de
jocuri, servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
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formă de texte și de informații audio și/sau video,
servicii de centre de amuzament pentru taberele
de vacanță, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de conversații telefonice pentru
divertisment, servicii de convorbiri telefonice în
scop de divertisment, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin
internet nedescărcabile, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment pentru marele
public, servicii de divertisment prestate de
cântăreți, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
de televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prin intermediul vizionării de materiale video,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical animat, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment pentru copii, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment radiofonic și
televizat, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, servicii de divertisment referitoare la
jocuri cu întrebări și răspunsuri (quiz), servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio
și video, servicii de divertisment sub formă
de concursuri, servicii de divertisment sub

formă de programe de televiziune interactive,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, servicii de galerii de artă, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare despre curse, furnizate prin
telefon, servicii de informare referitoare la
recreere, servicii de informații prin telefon
referitoare la divertisment, servicii de informații
și consultanță cu privire la divertisment, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de pictură murală, servicii de
planificare de petreceri, servicii de prezentare
audiovizuală în scopuri recreative, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de spectacole în direct, servicii educative și de
instruire, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii de spectacole cu laser,
servicii de spectacole cu laser (divertisment),
servicii de tabere de vară (divertisment), servicii
de videotecă, servicii educative oferite de școli,
servicii jurnalistice în sistem liber-profesionist,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de clovni, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii prestate
de biblioteci, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, servicii de producții pentru
radio pentru pregătirea continuă a personalului
didactic, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii recreative pentru persoanele
în vârstă, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
servicii specifice școlilor (educație), locuri
de joacă (divertisment, educație), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
spectacole de dans, spectacole cu animale,
spectacole de focuri de artificii, spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de televiziune prin satelit, studiouri
cinematografice, tabere de recreere, subtitrare,
tabere de vară (divertisment și educație),
turnee sub formă de servicii de divertisment,
furnizare de servicii de traducere, interpretarea
limbajului semnelor, prestare de servicii de
traducere, servicii de interpretare și traducere,
servicii de interpretariat, traducere în format
braille, transcriere în format braille, educație,
divertisment și sport, traducere lingvistică,
servicii de traducere.

───────
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(210) M 2020 07376
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BEAUTYONE ESTHETIC
EXPERT - BEAUTY EXPERT

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07378
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ECOLASER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(210) M 2020 07379
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FACE LIFT PRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(210) M 2020 07380
(151) 15/10/2020
(732) OLIMPIU EUGEN GALANI, STR.

VLAICU VODA NR. 5, BL. C9,
SC. 2, ET. 4, AP. 49, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EPPILYA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────
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(210) M 2020 07381
(151) 15/10/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ PRUNE

USCATE CARDĂMON
SCORȚIȘOARĂ CEAI NEGRU

ARMURARIU NUCȘOARĂ

(531) Clasificare Viena:
20.05.15; 27.05.01; 04.01.03; 23.01.01;
23.01.25

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7679 C), auriu (Pantone Gold), negru
(Pantone Black C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aperitive alcoolice, bitter, coniac, cidru
alcoolic, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, lichioruri alcoolice, vin, whisky,
vodcă, spirtoase (băuturi), rom, perry, piquette,
lichioruri de mentă, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, cocktail-uri alcoolice, curacao.

───────

(210) M 2020 07382
(151) 15/10/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

S.R.L., STR. CALUSEI NR.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BIOLYTE

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 26.03.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
preparate de curăţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi
nemedicinale, deodorante pentru uz uman
sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, cosmetice, balsam
pentru ţesături, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ceară pentru pardoseală, bețișoare
parfumate, înălbitor de rufe/preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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rufelor, preparate pentru machiaj, parfumuri,
șampoane pentru animale de companie,
preparate pentru protecţia solară, şervetele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servețele
\impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate pentru toaletă
nemedicinale, soluţii vaginale pentru îngrijirea
personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenţi
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,
șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 07383
(151) 15/10/2020
(732) NOGERMA CORPORATION

(540)

NOGERMA CORPORATION

(531) Clasificare Viena:
26.05.04; 27.05.01; 29.01.03

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, loțiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicinale, măști de
înfrumusețare, spray-uri pentru împrospătarea
respiraţiei, şervetele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, plasturi cu gel
pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
preparate de curăţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate de colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene, truse
cosmetice umplute, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru copii, bețișoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, paste de dinţi
nemedicinale, deodorante pentru uz uman
sau veterinar, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procese de fabricare și în scopuri
medicale, șampoane uscate, cosmetice, balsam
pentru ţesături, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), ceară pentru pardoseală, bețișoare
parfumate, înălbitor de rufe/preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, preparate pentru machiaj, parfumuri,
șampoane pentru animale de companie,
preparate pentru protecţia solară, şervetele
impregnate cu loțiuni cosmetice, servețele
\impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate pentru toaletă
nemedicinale, soluţii vaginale pentru îngrijirea
personală sau cu rol dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, dezinfectanți, preparate pentru
tratarea acneei, plasturi adezivi/leucoplasturi,
benzi adezive pentru scopuri medicinale/
leucoplasturi pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, săpun antibacterial,
loțiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteorologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, biocide, deodorante pentru
îmbrăcăminte și textile, deodorante, altele decât
cele pentru uz uman sau veterinar, detergenţi
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți igienici, dezinfectanți pentru toalete
chimice, preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente medicale, repelent pentru insecte,

S.R.L., 
STR. CALUSEI NR.7, 
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
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șampoane insecticid pentru animale, alcool
medicinal, apă termală, preparate veterinare.

───────

(210) M 2020 07384
(151) 19/10/2020
(732) STARFIER SRL, STR. VIITORULUI

NR. 50, JUDEȚUL SUCEAVA, SAT
SFÂNTU ILIE, COMUNA ȘCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

STARFIER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Sârme din aluminiu, ancore de fixare
din metal, sârme de antene (altele decât
electrice), balamale din metal pentru fixarea
cablurilor electrice, cablu de oțel, dispozitive
de întindere pentru benzi metalice (legături de
tensiune), cabluri de ancorare din metal, cabluri
de ascensor (metalice), cabluri de teleferice,
cabluri de remorcare metalice, cabluri metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru macarale,
cabluri metalice pentru scopuri de ancorare,
cabluri multifilare (care nu sunt electrice),
cabluri și fire metalice, cabluri unifilare (care
nu sunt electrice), cabluri și fire metalice
neelectrice, cleme de metal pentru cabluri,
coliere de metal pentru cabluri, corzi metalice
pentru trapeze, sârme de cupru neizolate, fire
metalice, fire metalice de legat, dispozitive
de întindere pentru benzi de fier (legături de
tensiune), fire metalice (metal comun), fire
metalice neelectrice, fire metalice pentru legarea
obiectelor, garduri de sârmă, jgheaburi metalice
pentru cabluri (altele decât electrice), lanțuri
(metalice) pentru priponirea animalelor, lanțuri
de ancoră din metal, lanțuri de siguranță de
metal, lanțuri din oțel, lanțuri metalice, lanțuri
metalice de ancorare, lanțuri metalice pentru
uși, lanțuri metalice pentru animale, legături de
sârmă, legături metalice, legături de tensiune din
metal, sârme din oțel, opritoare metalice pentru
lanțuri cu gheare, parâme metalice, racorduri
metalice pentru cabluri neelectrice, racorduri
metalice pentru lanțuri, rafturi (structuri) metalice
pentru susținerea cablurilor, suporturi metalice,

suporturi metalice pentru cabluri, sârma de oțel
aliat (neelectrică), sârme de alamă, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), sârme pentru legarea plantelor, sârmă
acoperită cu flux (pentru lipit), sârmă de legat
baloturi, sârmă de titaniu, sârmă din oțel (care nu
este electrică), sârmă ghimpată, sârmă lamată,
sârmă laminată, sârmă metalică pentru rufe,
sârmă neizolată, non-electrică, sârmă pentru
frânghii, sârmă pentru toroane, sârmă spiralată
cu lamele metalice, tendoare metalice de cabluri,
toroane din sârmă, lanțuri pentru pentru vite,
țesături metalice, aliaje de sudură, aliaje de
lipit fără plumb pentru industria electronicelor,
aliaje pe bază de zinc pentru brazuri (suduri
rezistente), aliaje pe bază de zinc pentru sudură,
aliaje pe bază de zinc pentru sudură autogenă,
aliaje pentru sudură, aliaje de argint pentru
lipit, baghete metalice pentru brazură și sudură,
inclusiv cele din aliaje de oțel și de titan, baghete
metalice pentru sudură, vergele metalice pentru
lipire, aliaje de lipit cu aur, metale de sudură
sub formă de bară, metale pentru sudarea fontei,
oțeluri sudabile, pastă metalică de sudură, plăci
de metal pentru sudură, preparate pentru sudură
(lipire) inclusiv metale și fluxuri de sudură,
verdele pentru sudură, sudură metalică (lipire)
moale, metal sudură pentru metale comune,
metal sudură pentru oțel inoxidabil, sârmă de
sudură, sârmă de sudură cu flux încorporat,
tije acoperite cu flux pentru sudură, vergele de
sudură, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri de metal pentru
încuierea ușilor, broască cu închidere automată,
broaște metalice (altele decât electrice), broaște
metalice pentru vehicule, butuci de închidere din
metal, chei brute din metal, chei din metal, chei
master metalice pentru lăcătușărie, chei metalice
pentru încuietori, cilindri (butuci) de siguranță
metalici, contrapiulițe din metal, etichete de chei
din metale comune, inele metalice pentru chei,
închizători metalice pentru saci, încuietori din
metal, încuietori metalice, încuietori metalice
cu arc, încuietori metalice cu bolț, încuietori
metalice cu buton, încuietori metalice cu cilindri,
încuietori metalice pentru uși, lacăte, altele
decât cele electrice, lacăte metalice, lacăte
metalice cilindrice cu combinație de litere,
lacăte metalice cu combinații de cuvinte, altele
decât cele electrice, lacăte metalice pentru
bicicleta, altele decât cele electrice, limbi de
broască (zăvoare), mecanisme de închidere
metalice, piese de închidere din metal, plăci
pentru gaura cheii din metale comune, seturi
încuietori metalice, plăcuțe din metal pentru
încuietori, zăvoare din metal, zăvoare din
metal pentru cadre mobile de ferestre, zăvoare
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metalice pentru ferestre, șuruburi metalice,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
ancore neautomate, ancore neautomate din
metal, apărătoare metalice, arcuri metalice,
articole semifinisate din plumb sau aliajele sale,
articole semifinisate din staniu sau aliajele sale,
articole seminifisate din cupru sau aliajele sale,
balamale din metal cu arc, balamale din metal
pentru podea, balamale metalice, balize din
metal, benzi metalice pentru colțuri, bobine
metalice, bobine din metal (nemecanice) pentru
depozitarea lanțurilor, blindaje confecționate din
metale comune, bobine realizate din metale
comune, bobine metalice pentru depozitarea
cablurilor (nemecanice), bride metalice (coliere),
bride (metalice) pentru cabluri, capace de hidrant
din metal, capace din metal, capace metalice
de acces, capace metalice pentru canalele de
scurgere, capace și grătare metalice pentru guri
de scurgere, cârlige metalice de sârmă, cârlige
de ancorare din metal, cârlige din metal destinate
utilizării în construcții, cârlige din metal pentru
agățat genți, cârlige din metal pentru agățat
pălării, cârlige metalice (ușă), cârlige metalice
cu șurub, cârlige metalice de uz menajer,
clanțe metalice, cleme din metal pentru vergele,
cleme de suspendare din metal, cleme de
detensionare din metal, coliere reglabile (metal),
corniere din metal, console metalice (construcții),
țevi metalice pentru coșuri de fum, coșuri
de fum metalice, inele de cupru, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
dispozitive de blocare din metal, distanțiere
metalice, dopuri (cepuri) metalice, dispozitive de
prindere din metal pentru mobile, dispozitive de
închidere cu inel din metale comune, dopuri
și capace metalice, dreptare metalice, drugi
metalici de zăvor, feronerie pentru dulapuri,
garnituri (metalice), garnituri metalice pentru
mobilă, garnituri metalice pentru paturi, garnituri
metalice pentru sertare, garnitură de reglare
(metal), grilaje din oțel, grilaje din metal destinate
siguranței, gratii din metal pentru șemineuri,
grilaje metalice extensibile, grile de aerisire
(metalice) pentru acoperișuri, grile din metal,
inele metalice, role de întinderere pentru benzi
de fier (etriere de întindere), dispozitive de
întindere - din metal, pentru curele, matrițe
metalice de turnătorie (mulaj), mici articole de
fierărie, virole pentru mânere metalice, mânere
metalice, mânere metalice pentru sertare,
mânere sferice din metal, nicovale, opritoare
din metal, opritoare metalice, opritoare metalice
pentru dulapuri, piese forjate din oțel, piese
de feronerie arhitecturale din metale comune

și aliajele acestora, pereți din metal pentru
proiecții, plase și țesături din sârmă, plasă
de sârmă, plăci de calare din metal, plăci
metalice cu bază reglabilă, plăci metalice de
ancorare, plăci metalice de drenaj, racorduri
metalice de expansiune, rame metalice pentru
rafturi (altele decât mobilierul), rampe metalice,
sigilii de plumb, steaguri metalice, structuri
de susținere din metal pentru bannere, stâlpi
din metal pentru accesarea cablurilor, suporturi
din metal pentru șine, suporturi de montanți
din metal, suporturi metalice de conducte,
suporturi metalice pentru butoaie, suporturi
metalice pentru corturi, suporturi metalice pentru
motoare, suporturi metalice pentru haine (cu
excepția pieselor de mobilier), suporturi metalice
pentru plante, suporturi metalice pentru rafturi
(cu excepția pieselor de mobilier), suporturi
metalice pentru rafturi, suporturi pentru copaci
(arbori) (metalice), tije de măcinare din oțel,
tije metalice de consolidare pentru cofrare,
trambuline de metal, tăvi metalice, țevi de
scurgere din metal, țevi metalice, țevi de
fontă, conducte metalice, conducte metalice
de refulare, conducte metalice de scurgere,
conducte de ventilare din metal pentru clădiri,
conducte de ventilare (metalice), conducte
metalice pentru apă, conducte metalice pentru
distribuția lichidelor și gazelor, conducte metalice
pentru instalații de încălzire centrală, învelișuri
metalice pentru țevi, țevi și tuburi metalice,
țevi subterane de scurgere, din metal, țevi
rabatabile din metal, țevi metalice, inclusiv cele
din aliaj de oțel și titan, țevi metalice cu
bride, țevi din oțel inoxidabil, țevi din metal
pentru ascunderea conductelor de apă, țevi
din metal pentru adăpostirea conductelor de
ventilație, țevi de ramificație metalice, inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, țevi de
irigare din metal, țevi de foraj din metal,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
canalelor de lichide, țevi confecționate din metal
pentru cuplarea canalelor de gaze, manșoane
metalice pentru țevi, tuburi din metal pentru
gaze, tuburi din aluminiu compozit pentru
fabricarea cadrelor de biciclete, tuburi din aliaje
de cupru, tuburi din aliaje de nichel, tuburi
de cupru (altele decât piese pentru mașini),
tuburi flexibile din metal, valve metalice (altele
decât părți de mașini), valve metalice pentru
conducte de apă, valve din metal acționate
manual, porți de fier, profile metalice, secțiuni
profile metalice, profile (profiluri) metalice,
profile  metalice (semifabricate), profile metalice
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20. Mese, mese laterale, mese pliante, mese
decorative, mese (mobilier), mese de proiectare,
mese de lucru, mese pentru grădină, mese de
bucătărie, mese de picnic, mese cu suport, mese
din metal, mese de camping, mese cu înălțime
reglabilă, scaune pentru săli de mese, bancuri
(mese) de lucru industriale, mese de lucru
pentru proiectanți, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, măsuțe, măsuțe auxiliare,
măsuțe de ceai, scaune, scaune pliante, scaune
înalte, scaune rabatabile, scaune de birou,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baruri,
scaune pentru banchet, scaune pentru pescuit,
scaune de lucru, scaune de susținere, scaune
cu ax, scaune din metal, scaune cu bază,
scaune de conferință, scaune pentru toboșari,
scăunele pentru pescuit, scaune cu spătar
rabatabil, scaune sprijinite pe grinzi, scaune
cu roți pivotante, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune ca mobilier de birou.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: sârme din aluminiu,
ancore de fixare din metal, sârmă de antene
altele decât electrice, balamale din metal pentru
fixarea cablurilor electrice, cablu de oțel, role
de întindere pentru benzi metalice (etriere de
întindere), cabluri de ancorare din metal, cabluri
de ascensor (metalice), cabluri de teleferice,
cabluri de remorcare metalice, cabluri metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru macarale,
cabluri metalice pentru scopuri de ancorare,
cabluri multifilare (care nu sunt electrice), cabluri
și fire metalice, cabluri unifilare (care nu sunt
electrice), cabluri și fire metalice neelectrice,
cleme de metal pentru cabluri, coliere de metal
pentru cabluri, corzi metalice pentru trapeze,
sârme de cupru - neizolate, fire metalice, fire
metalice de legat, role de întindere pentru benzi
de fier (etriere de întindere), fire metalice (metal
comun), fire metalice neelectrice, fire metalice
pentru legarea obiectelor, garduri de sârmă,
jgheaburi pentru cabluri (altele decât electrice),
lanțuri (metalice) pentru priponirea animalelor,
lanțuri de ancoră din metal, lanțuri de siguranță
de metal, lanțuri din oțel, lanțuri metalice, lanțuri
metalice de ancorare, lanțuri metalice pentru
uși, lanțuri din metal pentru animale, legături de
sârmă, legături metalice, legături de tensiune
din metal, sârme din oțel, opritoare metalice
pentru lanțuri cu gheare, parâme metalice,
racorduri metalice pentru cabluri neelectrice,
racorduri pentru lanțuri, rafturi (structuri) metalice
pentru susținerea cablurilor, suporturi metalice,

suporturi metalice pentru cabluri, sârma de oțel
aliat (neelectrică), sârme de alamă, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), sârme pentru legarea plantelor, sârmă
acoperită cu flux, sârmă de legat baloturi, sârmă
de titaniu, sârmă din oțel (care nu este electrică),
sârmă ghimpată, sârmă lamată, sârmă laminată,
sârmă metalică pentru rufe, sârmă neizolată,
non-electrică, sârmă pentru frânghii, sârmă
pentru toroane, sârmă spiralată din metal cu
lamele, tendoare de cabluri, toroane din sârmă,
lanțuri pentru vite, țesături metalice, aliaje de
sudură, aliaje de lipit fără plumb pentru industria
electronicelor, aliaje pe bază de zinc pentru
brazuri (suduri rezistente), aliaje pe bază de zinc
pentru sudură, aliaje pe bază de zinc pentru
sudură autogenă, aliaje pentru sudură, aliaje
de argint pentru lipit, baghete metalice pentru
brazură și sudură, inclusiv cele din aliaje de
oțel și de titan, baghete pentru sudură, vergele
metalice pentru lipire, aliaje de lipit cu aur,
metale de sudură sub formă de bară, metale
pentru sudarea fontei, oțeluri sudabile, pastă de
sudură, plăci de metal pentru sudură, preparate
pentru sudură (lipire) inclusiv metale și fluxuri
de sudură, vergele pentru sudură, sudură (lipire)
moale, sudură (metal -) pentru metale comune,
sudură (metal -) pentru oțel inoxidabil, sârmă
de sudură, sârmă de sudură cu flux încorporat,
tije acoperite cu flux pentru sudură, vergele de
sudură, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri de metal pentru
încuierea ușilor, broască cu închidere automată,
broaște metalice (altele decât electrice), broaște
metalice pentru vehicule, butuci de închidere
din metal, chei brute din metal, chei din metal,
chei master metalice pentru lăcătușărie, chei
metalice pentru încuietori, cilindri de siguranță
metalici, contrapiulițe din metal, etichete de chei
din metale comune, inele metalice pentru chei,
închizători metalice pentru saci, încuietori din
metal, încuietori metalice, încuietori metalice
cu arc, încuietori metalice cu bolț, încuietori
metalice cu buton, încuietori metalice cu cilindri,
încuietori metalice pentru uși, lacăte, lacăte
metalice, lacăte metalice cilindrice cu combinație
de litere, lacăte metalice cu combinații de
cuvinte, lacăte metalice pentru bicicleta, limbi
de broască (zăvoare), mecanisme de închidere
metalice, piese de închidere din metal, plăci
pentru gaura cheii din metale comune, seturi
încuietori metalice, plăcuțe din metal pentru
încuietori, zăvoare din metal, zăvoare din
metal pentru cadre mobile de ferestre, zăvoare
metalice pentru ferestre, șuruburi metalice,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,

decorative, profile metalice pentru geamuri.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

414

ancore, ancore din metal, apărătoare metalice,
arcuri metalice, articole semifinisate din plumb
sau aliajele sale, articole semifinisate din
staniu sau aliajele sale, articole seminifisate
din cupru sau aliajele sale, balamale din metal
cu arc, balamale din metal pentru podea,
balamale metalice, balize din metal, benzi
metalice pentru colțuri, bobine metalice, bobine
din metal (nemecanice) pentru depozitarea
lanțurilor, blindaje confecționate din metale
comune, bobine realizate din metale comune,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bride metalice (coliere), bride
pentru cabluri, capace de hidrant din metal,
capace din metal, capace metalice de acces,
capace metalice pentru canalele de scurgere,
capace și grătare metalice pentru guri de
scurgere, cârlige de sârmă, cârlige de ancorare
din metal, cârlige din metal destinate utilizării
în construcții, cârlige din metal pentru agățat
genți, cârlige din metal pentru agățat pălării,
cârlige metalice (ușă), cârlige metalice cu
șurub, cârlige metalice de uz menajer, clanțe
metalice, cleme din metal pentru vergele,
cleme de suspendare din metal, cleme de
detensionare din metal, coliere reglabile (metal),
corniere din metal, console metalice (construcții),
țevi metalice pentru coșuri de fum, coșuri
de fum metalice, inele de cupru, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, decorațiuni
adezive din metale comune pentru perete,
dispozitive de blocare din metal, distanțiere
metalice, dopuri (cepuri) metalice, dispozitive de
prindere din metal pentru mobile, dispozitive de
închidere cu inel din metale comune, dopuri
și capace metalice, dreptare metalice, drugi
de zăvor, feronerie pentru dulapuri, garnituri
(metalice), garnituri metalice pentru mobilă,
garnituri metalice pentru paturi, garnituri metalice
pentru sertare, garnitură de reglare (metal),
grilaje din oțel, grilaje din metal destinate
siguranței, gratii din metal pentru șemineuri,
grilaje metalice extensibile, grile de aerisire
(metalice) pentru acoperișuri, grile din metal,
inele metalice, etriere de întindere, dispozitive
de întindere din metal, pentru curele, matrițe
(mulaj), mici articole de fierărie, virole pentru
mânere, mânere metalice, mânere metalice
pentru sertare, mânere sferice din metal,
nicovale, opritoare din metal, opritoare metalice,
opritoare metalice pentru dulapuri, piese forjate
din oțel, piese de feronerie arhitecturale din
metale comune și aliajele acestora, pereți din
metal pentru proiecții, plase și țesături din sârmă,
plasă de sârmă, plăci de calare din metal, plăci
metalice cu bază reglabilă, plăci metalice de
ancorare, plăci metalice de drenaj, racorduri

metalice de expansiune, rame metalice pentru
rafturi (altele decât mobilierul), rampe metalice,
sigilii de plumb, steaguri metalice, structuri de
susținere din metal pentru bannere, stâlpi din
metal pentru accesarea cablurilor, suporturi din
metal pentru șine, suporturi de montanți din
metal, suporturi metalice de conducte, suporturi
metalice pentru butoaie, suporturi metalice
pentru corturi, suporturi metalice pentru motoare,
suporturi metalice pentru haine, suporturi
metalice pentru plante, suporturi metalice pentru
rafturi (cu excepția pieselor de mobilier),
suporturi metalice pentru rafturi, suporturi pentru
copaci (arbori) (metalice), tije de măcinare
din oțel, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, trambuline de metal, tăvi metalice, țevi
de scurgere din metal, țevi metalice, țevi de
fontă, conducte metalice, conducte metalice
de refulare, conducte metalice de scurgere,
conducte de ventilare din metal pentru clădiri,
conducte de ventilare (metalice), conducte
metalice pentru apă, conducte metalice pentru
distribuția lichidelor și gazelor, conducte metalice
pentru instalații de încălzire centrală, învelișuri
metalice pentru țevi, țevi și tuburi metalice,
țevi subterane de scurgere, din metal, țevi
rabatabile din metal, țevi metalice, inclusiv cele
din aliaj de oțel și titan, țevi metalice cu
bride, țevi din oțel inoxidabil, țevi din metal
pentru ascunderea conductelor de apă, țevi
din metal pentru adăpostirea conductelor de
ventilație, țevi de ramificație metalice, inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, țevi de
irigare din metal, țevi de foraj din metal,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi confecționate din
metal pentru cuplarea canalelor de gaze,
manșoane metalice pentru țevi, tuburi din metal
pentru gaze, tuburi din aluminiu compozit pentru
fabricarea cadrelor de biciclete, tuburi din aliaje
de cupru, tuburi din aliaje de nichel, tuburi
de cupru (altele decât piese pentru mașini),
tuburi flexibile din metal, valve metalice (altele
decât părți de mașini), valve metalice pentru
conducte de apă, valve din metal acționate
manual, porți de fier, profile metalice, secțiuni
profile metalice, profile (profiluri) metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profile metalice pentru geamuri,
mese, mese laterale, mese pliante, mese
decorative, mese (mobilier), mese de proiectare,
mese de lucru, mese pentru grădină, mese de
bucătărie, mese de picnic, mese cu suport, mese
din metal, mese de camping, mese cu înălțime
reglabilă, scaune pentru săli de mese, bancuri
(mese) de lucru industriale, mese de lucru
pentru proiectanți, suporturi, nu din metal, pentru
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susținerea meselor, măsuțe, măsuțe auxiliare,
măsuțe de ceai, scaune, scaune pliante, scaune
înalte, scaune rabatabile, scaune de birou,
scaune înalte (mobilier), scaune pentru baruri,
scaune pentru banchet, scaune pentru pescuit,
scaune de lucru, scaune de susținere, scaune
cu ax, scaune din metal, scaune cu bază,
scaune de conferință, scaune pentru toboșari,
scăunele pentru pescuit, scaune cu spătar
rabatabil, scaune sprijinite pe grinzi, scaune
cu roți pivotante, scăunele cu trepte (mobilier),
scaune ca mobilier de birou.

───────

(540)

MINOAS

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 05.01.16; 05.03.11; 26.02.01;
27.05.01; 29.01.13

clase:
35. Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, administrarea afacerilor magazinelor
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, online a uleiului
și a măslinelor, servicii de comandă online în

domeniul vânzărilor ale restaurantelor care oferă
mâncare la pachet şi livrare la domiciliu.

───────

(210) M 2020 07386
(151) 16/10/2020
(732) REDQ FIRE SERVICES SRL,

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

(540)

REDQ FIRE SERVICES
(531) Clasificare Viena:

14.07.02; 14.11.01; 24.01.03; 26.04.09;
26.11.03; 01.15.05; 27.05.01; 29.01.12

clase:
45. Managementul riscurilor privind securitatea
și siguranța fizică, consultanță în materie de
prevenire a incendiilor, consultanță în materie
de securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, deschidere de închizătoare
de uși, deschiderea încuietorilor de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
evaluarea gradului de siguranță, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, monitorizare
avertizoare de incendiu, servicii de salvare a
oamenilor, servicii de consultanță în materie
de siguranță, servicii de consultanță în materie
de securitate fizică și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru securitate fizică
și siguranță, servicii de informare cu privire
la securitate fizică și siguranță, servicii de
informare referitoare la siguranță, servicii de
supraveghere, servicii de stingerea incendiilor,

(210) M 2020 07385
(151) 15/10/2020
(732) OILIVIA SPARTA S.R.L., 

SOS. PANTELIMON NR. 255, 
CAMERA2, BL. 43, SC. F, ET. 4, 
AP. 216, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

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

DRUMUL GURA SIRIULUI  
NR. 62/66, LOT 2, TRONSON  2, 
PARTER, CAMERA 2, AP.  42, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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supraveghere cu circuit închis, închiriere de
avertizoare de incendiu, furnizare de informații
privind închirierea de extinctoare, furnizare de
informații privind închirierea detectoarelor de
incendiu, închiriere de alarme, închiriere de
echipamente de protecție, salvare, siguranță și
menținere a ordinii, închiriere de extinctoare,
închiriere de îmbrăcăminte de protecție.

───────

(210) M 2020 07387
(151) 22/10/2020
(732) HEALTH & SAFETY SOLUTIONS

ROMANIA SRL, STR.
REZERVELOR NR. 68A, ET. 5,
AP. 49, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DUDU, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU ȘI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HSS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
42. Servicii ale inginerilor care efectuează
rapoarte referitoare la proiectare, proiectare
de circuite integrate, proiectare de instalații
industriale, servicii de proiectare grafică, servicii
de proiectare la comandă, servicii de proiectare
privind crearea de rețele, consultanţă în
proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor,
consultanţă în proiectarea alarmelor anti-
incendiu, consultanță în proiectarea sistemelor
de evacuare în caz de incendiu, consultanță
în proiectarea sistemelor de detecție a focului,
consultanță în proiectarea de alarme de
incendiu,

servicii de proiectare de alarme de incendiu,
servicii de proiectare de sisteme de detecție
a focului, servicii de proiectare de sisteme de
stingere a incendiilor, servicii de proiectare de
alarme anti-incendiu.

───────

(210) M 2020 07388
(151) 15/10/2020
(732) ALEXANDRA-DIANA BUCUR-

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Alesandra

(531) Clasificare Viena:
02.03.30; 27.05.01; 29.01.14

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte și pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte de stradă, jachete și sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii pentru femei,
costume de baie, mănuși (îmbrăcăminte), fuste.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii de mobilier
pentru păpuși (jucării), aeronave de jucărie,

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

SABĂU, STR. APALINEI NR.106,
JUDEȚUL MUREȘ, MUN.REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, verde 
inchis,maro, mov deschis
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animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, articole
de înot pentru menținerea corpului la suprafața
apei, pentru uz recreativ, articole de joacă
educative (jocuri), balansoare (echipamente
pentru spații de joacă), baloane pentru joacă,
blocuri de construcție (jucării), căluți-balansoar
(jucării), căsuțe de jucărie, corturi de joacă,
console de jocuri portabile, costume de carnaval
pentru copii, castele gonflabile pentru copii,
călușei (jucării), corzi de sărit, coșuri de baschet,
discuri de aruncat (jocuri cu inele), articole
de joacă (echipament) pentru locuri de joacă
pentru copii, articole de joacă (echipamente)
pentru terenuri de joacă, echipament pentru
înot (articole sportive), instrumente muzicale de
jucărie, jucării zburătoare cu telecomandă, jucării
vorbitoare, jucării inteligente, jucării muzicale,
jucării gonflabile, jucării din lemn, jucării din
plastic, jucării din metal, jucării din pânză, jucării
din cauciuc, jucării de pluș, jucării pentru nisip,
jocuri electronice cu caracter educațional.
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de comenzi de cumpărare online, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, marketing şi
servicii de comerţ online şi offline cu produse
de îmbrăcăminte, marketing şi servicii de comerţ
online şi offline cu produse de încălțăminte,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de comerţ online şi offline cu
jucării.
42. Creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de design vestimentar, servicii de
consultanță în design vestimentar, creaţii de
modă, găzduire de conţinut digital, şi anume
găzduire de jurnale şi bloguri online.

───────

(210) M 2020 07389
(151) 15/10/2020
(732) DOCTORUL DE DINTI SRL, LOC.

PLOIEȘTIORI NR 568, JUDEȚUL
PRAHOVA, 107071, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DOCTORUL DE DINTI SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi şi
dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii .
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale.

───────

(210) M 2020 07390
(151) 15/10/2020
(732) BLACK EIGHT S.R.L., CALEA

SAGULUI NR.55A, BLOC 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

PIRAMIDA
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(531) Clasificare Viena:
07.05.01; 27.05.01; 29.01.02

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de
divertisment, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizarea de loterii, servicii de
cazinouri (jocuri de noroc), servicii specifice
cazinourilor, furnizare de instalații pentru
cazinouri și pentru jocuri de noroc, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizare
de competiții pentru divertisment, organizare
și coordonare de competiții, organizare de
jocuri și competiții, administrare (organizare) de
competiții, organizare de competiții educative,
servicii de parcuri de distracție, servicii de jocuri
online, furnizare de jocuri video online, furnizarea
de jocuri de calculator online interactive,
nedescărcabile, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, nedescărcabile,
servicii de jocuri de noroc online de pe dispozitive
mobile, furnizare online de informații cu privire
la strategii pentru jocuri pe calculator și jocuri
video, furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de informații
online în domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
nedescărcabile, informații despre divertismentul
sub formă de jocuri pe calculator, furnizate
online dintr-o bază de date electronică sau
într-o rețea globală de comunicații, organizarea
de expoziții de artă în scopuri culturale sau
educaționale, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de expoziții cu scop
instructiv, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, organizare de expoziții în scop de
instruire.

───────

(540)

LEDA

(531) Clasificare Viena:
03.07.06; 27.05.01

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

16. Albume, atlase, cărţi broşate, cărţi, culegeri
de exerciții, tipărituri grafice, manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), materiale tipărite, publicaţii
tipărite, cărţi de cântece, cărţi de scris sau de
colorat.
41. Publicarea cărţilor, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, scrierea de texte,
altele decât cele publicitare.

───────

(591) Culori revendicate: auriu deschis, 
auriu intens

(210) M 2020 07391
(151) 15/10/2020
(732) VIOLETA-LUIZA PENESCU, 

STR. SPĂTARULUI NR. 6, 
ET. 1, AP.12, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
CRISTIAN-IULIAN GREȘANU,
STR. VASILE LASCĂR NR.  23-25, 
ET. 1, AP. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 07392
(151) 16/10/2020
(732) FEQS GROUP SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 102-108,
ET. 2, CAMERA 7, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

FEQS group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
37. Instalare de alarme, instalare de alarme
anti-incendiu, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea detectoarelor de
incendiu, instalare de aparate de securitate
pentru case, instalare de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, instalare și reparare de
dispozitive de alarmă anti-incendiu, instalarea
de sisteme de detecție a focului, întreținere de
instalații de alarme de incendiu, întreținere și
reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
reparații de alarme, reparații de alarme anti-
incendiu, reparații sau întreținere de alarme
de incendiu, amenajarea spațiilor comerciale
(instalare), consolidare de clădiri, consolidarea
drumurilor, consolidarea solului, construcție de
birouri, construcție de case, construcție de clădiri
de apartamente, servicii de construcții, servicii de
construcții  civile,  servicii  de  construcții  de 
clădiri  rezidențiale și  comerciale,  servicii  de 
construcții  de infrastructură,  servicii  de 
construcții și reparațiide clădiri, construire de 
fundații  pentru clădiri, construire de locuințe 
private,  construire  de parcări  supraetajate 
pentru mașini, construirede părți de clădiri, 
construirea de clădiri multifamiliale, construirea 
de  zone  rezidențiale, consultanță  privind 
construcția de clădiriși de clădiri rezidențiale, 

consultanță  în  domeniul  construcțiilor  civile 
(construcții),  consultanță  în domeniul 
supervizării lucrărilorde construcții, vopsirea 
clădirilor,  demolare de  construcții  civile, 
servicii  de  dezvoltare  imobiliară  (construcții), 
amenajare  de  terenuri  (construcții), 
consultanţă  în  construcţii,  curățarea terenurilor 
pentru  construcții,  demolări  de construcții, 
managementul  proiectelor  de construcție  pe 
șantier,  managementul  proiectelor pe  șantier 
privind  construcția  clădirilor, servicii  ale 
contractanților  generali  în domeniul 
construcțiilor,  servicii  consultative privind 
construcția  de  lucrări  publice,  servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii de consiliere privind renovarea clădirilor,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, servicii de reparaţii şi
întreţinere  imobile  rezidenţiale,  servicii  de
instalaţii şi mentenanţă pentru instalaţii, aplicare
de șape, aplicarea de acoperiri de protecție pe
suprafețele bazinelor, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, aplicarea de
acoperiri de protecție pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, aplicarea de căptușeli
în tuneluri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
aplicarea de vopsea de protecție pe lemn,
aplicarea unui strat protector pe suprafețele
cavităților, instalare de armături din mortar
pentru fundații, instalare de armături din mortar
pentru poduri, instalare de armături din mortar
pentru tuneluri, servicii de asfaltare, servicii
de construcții clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
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de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
saune, construcție de sere, construcție de
sisteme de scurgere, construcție de spații
de cazare interioare, construcție de structuri
din oțel, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de fabrici pe bază de comandă,
servicii de construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții de
infrastructură energetică, servicii de construcții
de infrastructură pentru comunicații, servicii
de construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, servicii de construcții
de terase, servicii de construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de
școli, construirea de aeroporturi, construirea
de centre comerciale, construirea de fabrici,
construirea de locuințe publice, consultanță
pentru construcții, dinamitarea terenurilor,
excavare, drenare de teren, forare de tuneluri,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații pentru
construcții, referitoare la lucrări publice, furnizare
de informații privind construcțiile prin mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de
clădiri, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, instalare de acoperișuri,
izolarea acoperișului, lucrări de fundație,
lucrări de instalații sanitare, montarea izolației
termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter

industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, servicii de
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
servicii de terasare, turnarea betonului, vopsire
și lăcuire, zugrăvirea caselor.

───────

(210) M 2020 07393
(151) 15/10/2020
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ESENTIA BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
diedetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungide, erbicide.

───────
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(210) M 2020 07395
(151) 15/10/2020
(732) AMAZING EVENTS SRL, STR.

ANTON BACALBAȘA NR. 1,
BLOC 26, SCARA 3, ETAJ 3, AP.
40, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Home-Mag
Magazinul Casei Tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.10; 26.03.01;
26.13.25

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

24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de pat
și pături, cuverturi, perdele dantelate, perdele
pentru duș, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), perdele din plasă, perdele din material
plastic, perdele din plastic pentru cabine de
duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie de
uz casnic, lenjerie de pat de frotir, articole de
menaj textile (lenjerie de masă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media sociala, publicitate online,
servicii de comenzi de cumpărare online,
servicii de comenzi de cumpărare online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, difuzare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice.

───────

(210) M 2020 07396
(151) 15/10/2020
(732) FORUMUL DEMOCRAT AL

(540)

I love SB

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 02.09.01

GERMANILOR SIBIU, 
STR. G-RAL MAGHERU NR. 1-3, 
JUDEȚULSIBIU, SIBIU, 550185, 
SIBIU,ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, JUDEŢUL SIBIU, 
SIBIU
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clase:
35. Publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii
de publicitate în presă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de promovare a imaginii
partidului politic, previziuni și analize economice,
consultanță în domeniul analizei activității
economice, analiză de previziuni economice în
scopuri comerciale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de consultanță privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
privind gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri în scopuri politice.
36. Servicii de strângere de fonduri în scopuri
politice, strângerea de fonduri în scopuri
electorale precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice, coordonarea strângerilor
de fonduri, colectarea de fonduri și sponsorizare,
organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară.
41. Organizare de reuniuni cu scop cultural,
educative sau de divertisment și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea și
conducerea de congrese, realizare, coordonare

și organizare de congrese, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea
de evenimente politice cu scop cultural,
educativ, organizarea de manifestări culturale,
mese rotunde şi seminarii, instruire politică
efectuată prin mass-media, desfăşurarea de
activităţi politice cu scop cultural, educative
sau de divertisment, instruire educativă,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate
nedescărcabile, publicare de reviste, furnizare
online de reviste cu articole pe teme politice
care nu pot fi descărcate, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, publicare de calendare de evenimente,
publicarea de reviste electronice, furnizarea
de publicaţii online, publicarea online de cărţi
şi reviste electronice, publicarea de reviste
în format electronic pe internet, publicarea
de materiale şi publicaţii tipărite, publicarea
de reviste pentru consumatori, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, organizare de programe
de instruire pentru tineri, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri în vederea pregătirii
in domeniul politic, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
în domeniul politic pentru tineri și adulți,
organizarea de mitinguri, întruniri cu caracter
electoral, organizarea de conferinţe şi congrese,
activităţi cu caracter sportiv şi cultural pentru
nominalizarea şi susţinerea candidaţilor în
campanii electorale, publicaţii de texte altele
decât cele publicitare şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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publice, iniţiative legislative, demonstraţii, toate
acestea cu scop cultural, educativ, organizarea
de activităţi social-ştiinţifice, conferinţe cu
diverse tematici, organizarea de spectacole în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.
45. Organizarea reuniunilor politice, servicii de
lobby politic, oferirea către terți a sprijinului în
scop social de către un grup organizat sub forma
unui partid politic, servicii juridice, furnizare de
informații cu privire la drepturile omului, întocmire
de rapoarte juridice în domeniul drepturilor
omului

───────

(210) M 2020 07397
(151) 15/10/2020
(732) SC DOCUDRAMA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DOCUDRAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de relații media, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, publicitate prin televiziune.

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
furnizare de filme cinematografice, video
și programe de televiziune, producție
cinematografică, video și programe de
televiziune, post producție cinematografică
video și programe de televiziune, proiecția
de filme cinematografice și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de expoziții, târguri cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizarea
și susținerea de congrese, simpozioane,
colocvii, rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de tehnician de lumini pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, dublări, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului: producții
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, servicii
de reporteri de știri, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
raportare fotografică, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole: producția de spectacole,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producții
de teatru, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, regie artistica pentru spectacole,
gestionarea sălilor de spectacole.

───────
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(210) M 2020 07399
(151) 15/10/2020
(732) BIOFARM SA, STR. LOGOFĂTUL

TĂUTU NR. 99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

SENNAMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz uman,
medicamente, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, laxative,
toate acestea destinate tratării afecțiunilor
digestive sau menținerii aparatului digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrația comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07400
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB IMPEX SRL, STR.

CATINEI NR. 13, BL. P37, SC. 2,
AP. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

aliweb.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.13; 13.01.01; 02.01.23;
01.03.07

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, 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 web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
activităţi de comerţ online şi offline cu produse
din clasa 4, respectiv: lumânări parfumate,
lumânări pentru pomul de Crăciun, lumânări/
conice.

───────

(540)

SIGURANȚĂ COPII
Grow, Play, Stay Safe!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.01.16; 02.03.16; 02.05.27;
18.07.20; 29.01.13

(591) Culori  revendicate:  maro, 
galben,portocaliu, roșu închis

(210) M 2020 07401
(151) 15/10/2020
(732) ALICE MIHAELA MITU, 

STR. CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR.13, AP. 2, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD. UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, 030834, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de educație și instruire în domeniul
prevenirii accidentelor mecanice, termice sau
chimice în rândul bebelușilor, copiilor mici,
preadolescenților și adolescenților

───────

(210) M 2020 07402
(151) 15/10/2020
(732) MIHAI CONSTANTIN, STR. CANTA

NR. 46, BL. 549, SC. D, ET.2,
AP. 6, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

SCORPIONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.08;
03.09.16

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole de acoperire a capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole

pentru acoperirea capului, echipament sportiv
(îmbrăcăminte, încălțăminte).
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu articole de îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu articole
de încălţăminte, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu articole de încălţăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu articole
de acoperire a capului, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu articole de acoperire
a capului, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu părți de îmbrăcăminte, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu echipament sportiv,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu echipament sportiv, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
pregătire în judo, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de loterii, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), servicii de evaluare a
stării fizice pentru antrenamente, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), educaţie fizică,

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFCF01), gri (HEX #E6E7E8), negru
(HEX #000000))

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, negru, alb
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instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de facilităţi pentru
stadioane, predare, servicii educaţionale, servicii
de instruire, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).
45. Însoţire/escortare în societate (însoţire),
servicii de agenţii de detectiv, servicii de
pază, investigaţii privind persoanele dispărute,
monitorizarea alarmelor de securitate şi antifurt,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp, investigaţii privind trecutul
persoanelor, consultanţă în ceea ce priveşte
securitatea fizică, închirierea de seifuri, scanarea
bagajelor din motive de securitate, urmărirea
bunurilor furate.

───────

(210) M 2020 07403
(151) 15/10/2020
(732) AYMO E-COMPATIBIL SRL,

(540)

AYMO ID1

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 27.07.24

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
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, sau 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 dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software 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, circuite imprimate, imprimante
pentru utilizare împreună cu calculatoarele,
teleimprimatoare, etichete electronice pentru
produse, etichete codificate autoadezive,
imprimante, imprimante laser, imprimante
video, imprimante optice, imprimante termice,
imprimante xerox, imprimante matriciale,
imprimante fotografice, imprimante scanner,
imprimante color, imprimante de tip plotter.
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,
abţibilduri (decalcomanii), abţibilduri decorative
pentru căşti, abţibilduri aplicate prin călcare,
cărţi cu abţibilduri pentru activităţi, abţibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abţibilduri din
hârtie aplicate prin călcare, imagini aplicate sub
formă de abţibilduri, abţibilduri pentru bara de
protecţie a vehiculelor.

───────

ALEEA DOBRINA NR. 2, BL. 49 ,
AP. 68, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 07404
(151) 15/10/2020
(732) APICOLA PASTORAL

GEORGESCU SRL, SOS
GIURGIULUI 290 E, JUD. ILFOV,
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BEEORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice pe bază de produse
apicole şi/sau plante.
5. Produse farmaceutice şi veterinare pe bază
de produse apicole şi/sau plante, produse
dietetice şi suplimente alimentare pentru scopuri
medicale pe bază de produse apicole şi/sau
plante, extracte din propolis (de uz medical),
lăptişor de matcă (de uz medical).

───────

(210) M 2020 07405
(151) 15/10/2020
(732) CONSTANTIN OCTAVIAN STANA,

STR. VENETIA, NR. 28, SC. B,
AP.1, JUD. TIMIŞ, DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Gyros Box

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii furnizate de persoane
sau întreprinderi al căror scop este de a pregăti

alimente şi băuturi pentru consum, precum şi
de a furniza servicii de cazare şi masă în
hoteluri, pensiuni sau alte unităţi care oferă
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(540)

COOLER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 07410
(151) 15/10/2020
(732)

(540)

LOTUS SILVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Filtre pentru apa potabilă, aparate pentru
alimentarea cu apă potabilă, unități de purificare
a apei pentru producere de apă potabilă, aparat
de purificare a apei pentru acvarii cu apă de

(210) M 2020 07407
(151) 15/10/2020
(732) URSUS BREWERIES SA, 

SOS. PIPERA NR. 43, CORP A, 
ET. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RATZA ŞI RATZA SRL, 
BD. A. I. CUZA  52-54, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

THE FOG LIGHTHOUSE SRL, 
BD. NATIUNILE UNITE 1,
BL. 108A, ET. 5, BIROU C5,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 
050121,  ROMANIA
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mare, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de purificare a apei, aparate
de purificare cu membrană pentru purificarea
apei, aparate pentru purificarea apei industriale,
aparate portabile pentru purificarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu filtru
pentru purificarea apei, filtre electrice pentru
purificarea apei (altele decât mașini), filtre pentru
purificarea apei, instalații de purificare a apei
de ploaie, instalații pentru purificare, desalinizare
și climatizarea apei, instalații pentru purificarea
apei, purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
purificatoare pentru apa industrială, reductoare
de debit pentru unități de purificare a apei prin
osmoză inversă, rezervoare pentru purificarea
apei, unități de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate pentru filtrarea apei (altele decât mașini),
aparate pentru filtrarea apei, de uz domestic,
aparate pentru filtrarea apei, de uz industrial,
aparate și instalații pentru dedurizarea apei,
sterilizatoare de apă, aparate de filtrare pentru
acvarii, combinații filtru-motor pentru acvarii,
filtre folosite în acvarii, filtre pentru acvarii,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, răcitoare de acvariu, unități de filtrare a
apei pentru acvarii, aparate de încălzire pentru
acvarii, filtre pentru piscine.

───────

(210) M 2020 07411
(151) 15/10/2020
(732) DEL CAFFE S.R.L., BULEVARDUL

EROILOR NR. 130 (FOSTA SOS.
STEFANESTI), BIROUL NR. 12,
ETAJ 1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Delcaffe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 05.03.11

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

21. Linguri de cafea, căni de cafea, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, râșnițe de cafea acţionate manual,
agitatoare de cafea, filtre de cafea neelectrice,
râșnițe neelectrice pentru cafea, servicii de
cafea (veselă), mixere neelectrice pentru cafea,
servicii de cafea din porțelan, servicii de cafea
de ceramică, filtre mari de cafea, neelectrice,
servicii de cafea, nu din metale prețioase, ibrice
de cafea, nu din metale prețioase (articole
de masă), seturi de cafea formate din cești
și farfurii, căni, ibrice de cafea neelectrice,
nu din metal prețios, filtre de cafea, nu din
hârtie, ca parte componentă a cafetierelor non-
electrice, recipiente din sticla pentru preparat
cafea, șervete de bucătărie, tăvi pentru servire,
pahare din hârtie sau plastic, pahare (recipiente),
recipiente termoizolante.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL-
NEGOMIREANU LIVIA, 
SOSEAUANICOLAE TITULESCU 
NR. 94, BLOC14A, SCARA 4, 
ETAJ 2, AP. 127,SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis
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(540)

KRCKBRND EST. DRSTR' 82

(531) Clasificare Viena:
26.01.17; 27.05.14; 27.05.17

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

18. Rucsacuri, genţi pentru sporturi, genți,
portchei, portcarduri (portofele), portofele,
poșete, genţi pentru şcoală, genţi de voiaj,
umbrele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, îmbrăcăminte
impermeabilă, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, încălțăminte pentru sport, tricotaje
(îmbrăcăminte), curele (îmbrăcăminte), rochii,
fuste, mănuşi (îmbrăcăminte), șepci (articole
pentru acoperirea capului), pălării, căciuli, fesuri,
bentiţe (îmbrăcăminte), ciorapi, șosete, ciorapi
care absorb transpiraţia, eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, bandane (fulare), eşarfe

pentru cap, eșarfe, șaluri, salopete, jachete
cu glugă (parka), jachete, paltoane, trenciuri,
pelerine, cămăşi, maieuri sport, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia, lenjerie de corp,
colanţi, hanorace, hanorace cu glugă, tricouri,
pantaloni, pantaloni scurți, pantaloni de trening,
treninguri (pentru sport), jachete de trening,
bluze sport, veste, pijamale, slipuri de baie /
pantaloni scurţi de baie, costume de baie, halate
de baie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, rucsacuri, portchei, portcarduri, genți
pentru sporturi, genți pentru școală, portofele,
genți de voiaj, umbrele, servicii de vanzare cu
amănuntul de ochelari de soare, măști textile
pentru față, materiale adezive textile sub formă
de autocolante, abțibilduri decorative pentru
tălpile pantofilor, abțibilduri decorative pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi articole pentru acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți,
rucsacuri, portchei, portcarduri, genți pentru
sporturi, genți pentru școală, portofele, genți de
voiaj, umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la ochelari de soare, măști
textile pentru față, materiale adezive textile
sub formă de autocolante, abțibilduri decorative
pentru tălpile pantofilor, abțibilduri decorative
pentru haine, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, publicitate, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.

───────

(210) M 2020 07412
(151) 15/10/2020
(732) MIRCEA-RADU DOBRE, 

STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 29,
BL.6B, SC. 4, ET. 5, AP. 142, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, 
DRUMULGĂZARULUI, NR. 43-45, 
PAVILIONUL ADMINISTRATIV, 
CAMERA NR. 2,ETAJ 1, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben
(Pantone 116 C)
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(210) M 2020 07415
(151) 16/10/2020
(732) VEO WORLDWIDE SERVICES

SRL, STR. FRUMOASA NR. 2,
PARTIAL DEMISOL, ET.1, ET 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, 700729, IAȘI,
ROMANIA

(540)

DARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.04

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

35. Servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, asistență în gestiunea afacerilor sau
a funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de
birou), transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), asistență în afaceri, management și
servicii administrative, recrutarea de personal,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
comunicaţii corporative, facturare, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,

consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, analiza costurilor, servicii de agenţie
de import-export, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, întocmirea
ştatelor de plată, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, transfer de know-
how (instruire) , tehnoredactare computerizată
electronică, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei (it), monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#00BBEE)
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(210) M 2020 07416
(151) 16/10/2020
(732) S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN

(540)

Ferma Vegetală ȘERBAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.12;
05.05.20; 26.01.20

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 07417
(151) 16/10/2020
(732) IULIANA IACOB, STRADA

(540)

mugur de ZOF

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17

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

42. Servicii de design.
44. Aranjamente florale.

───────

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR.25, 
SEDIUL GRUP ȘERBAN,
SAT FILIPEŞTI, JUD. BACĂU,
BOGDĂNEŞTI, 607071, BACĂU,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde,
negru(Pantone BLACK90)

PRELUNGIREA BRADULUI 
NR.36, JUD. BACĂU, BACĂU, 
BACĂU,  ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 07418
(151) 16/10/2020
(732) ZATZ COFFEE, STRADA RAHOVEI

NR 1, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ZATZ COFFEE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 07419
(151) 16/10/2020
(732) CATALIN-FENELON NEAGU,

STR. CAIUTI, NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

heyhome.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.11; 26.04.04;
26.04.18

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

9. Platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator înregistrat sau
descărcabil, programe de calculator înregistrate,
software de calculator (programe).
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online.
36. Evaluare financiară, evaluare și
analiză financiară, evaluare financiară în
scopul asigurării, evaluarea financiară a
proprietăților închiriate, evaluarea financiară
a proprietății personale și imobiliare,
brokeraj imobiliar, finanțare imobiliară,
agenți imobiliari, consultanță imobiliară,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, evaluări imobiliare, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii legate de achiziţionarea de bunuri
imobiliare pentru terţi (afaceri imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, administrare
de bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare).

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
150C), gri (Pantone 10C), alb (Pantone
opaque white)
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(210) M 2020 07421
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

(540)

PSC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de construcții,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare

privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07422
(151) 16/10/2020
(732) IVIRUDIA SRL, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 2, SAT
PĂULEȘTI, JUDETUL SATU MARE,
COMUNA PĂULEȘTI, SATU MARE,
ROMANIA

(740) LABIRINT AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUDEŢUL ARAD, ARAD, 310151

(540)

Dualexis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.01.02

clase:
5. Alcool sanitar.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, în special
alcool rafinat, votcă, lichioruri, bitter, coniac,
băuturi alcoolice distilate, băuturi spirtoase și
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerț și publicitate pentru
produsele alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul, prezentarea produselor în mediile
de comunicare în scopuri de comercializare,
strângerea la un loc, în folosul terților a

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP. A6, B6, C6, D6, TRONSON 5, 
CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 4, ROMANIA
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unei game variate de produse alcoolice și
preparate pentru băuturi (exceptând transportul
lor), permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste produse, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor și a lanțurilor de magazine, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, organizarea de expoziții și
târguri în scop comercial și/sau de publicitate,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2020 07424
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

(540)

PSC GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri

prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de construcții,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanță în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07425
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

DAVIDOFF EXCELLENCE
IN EVERY DETAIL

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP. A6, B6, C6, D6, TRONSON 5, 
CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

───────

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 4,ROMANIA
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(210) M 2020 07426
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

(540)

WIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Administrație comercială, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materialele de constructii,
servicii de agenții de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanțare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de

consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcții
civile și industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultață în domeniul construcțiilor
civile și industriale (construcții), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții.

───────

(210) M 2020 07427
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

DAVIDOFF SIGNATURE PACK
FOR ULTIMATE PROTECTION

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07428
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

DAVIDOFF ROSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

DEVELOPER, 
CALEAVICTORIEI NR.155, 
BL. D1, ET. 6,  AP. A6, B6, C6, 
D6, TRONSON 5, CAMERA 28, 
SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 4, ROMANIA
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34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07429
(151) 16/10/2020
(732) Davidoff & Cie SA, RUE DE RIVE

2, GENÈVE, CH-1200, ELVEȚIA
(740) Ratza si ratza SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

DAVIDOFF SILVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07430
(151) 16/10/2020
(732) Unilever IP Holdings B.V., WEENA

455, 3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

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

(540)

POFTA DE VARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ceai şi produse din ceai, nu de uz medical,
ceai cu gheaţă (iced tea) şi băuturi pe bază de
ceai cu gheaţă (iced tea).

───────

(540)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru

(210) M 2020 07432
(151) 16/10/2020
(732) TERAPIA S.A., 

STR. FABRICII NR. 124, 
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA
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uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,

oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07437
(151) 16/10/2020
(732) S-K INSTRUMENTS & SYSTEMS

SRL, STR. FIZICIENILOR
NR.6, BL.4, SC.2, ET.3, AP.32,
MĂGURELE, JUD. ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

drool

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.02.05; 01.15.15; 29.01.15

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, costume de
baie, rochii, pălării, apărătoare împotriva
şamponului, apărătoare şampon copii (căşti
de baie), articole de acoperit capul
pentru purtare, cizme, salopete/combinezoane,

(591) Culori revendicate: verde, galben,
albastru, mov, turcoaz, roşu
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pelerine, pijamale, fuste, papuci (de baie sau de
plaja), şosete, ciorapi, costume carnaval pentru
copii, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi.
28. Jocuri, jucării, puzzle-uri, jocuri de societate,
jocuri de table, mingi pentru jocuri, jocuri pe
tablă, mese de biliard (pentru copii), jocuri de
construcţie, jocuri de şah, table de şah, darts,
păpuşi, zaruri, casă de păpuşi, dame (jucării),
crose de golf (jucării), zmeie, caleindoscoape
(jucării), jucării de pluş, popice, leagăne, ursuleţi
de pluş, maşini de jucărie, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării din plastilină inteligentă,
triciclete pentru copii (jucării).
35. Publicitate, marketing, lucrări de birou,
servicii de comerţ online şi offline cu produse
din clasa 25 şi 28: îmbrăcăminte, încălţăminte,
costume de baie, rochii, pălării, apărătoare
împotriva şamponului (căşti de baie), apărătoare
şampon copii, articole de acoperit capul
pentru purtare, cizme, salopete/ combinezoane,
pelerine, pijamale, fuste, papuci (de baie sau de
plaja), şosete, ciorapi, costume carnaval pentru
copii, body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu
mânecă scurtă, colanţi, jocuri, jucării, puzzle-
uri, jocuri de societate, jocuri de table, mingi
pentru jocuri, jocuri pe tablă, mese de biliard
(pentru copii), jocuri de construcţie, jocuri de
şah, table de şah, darts, păpuşi, zaruri, casă
de păpuşi, dame (jucării), crose de golf (jucării),
zmeie, caleindoscoape (jucării), jucării de pluş,
popice, leagăne, ursuleţi de pluş, maşini de
jucărie, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, triciclete pentru
copii (jucării).

───────

(210) M 2020 07438
(151) 16/10/2020
(732) SC ADRIAN GRILL FOOD SRL,

STR. ARGEŞELU NR. 17-19
BL. 37, SC. 2, ET. 1, AP. 27,
BUCURESTI, 040092, ROMANIA

(540)

ALL FOR SIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2020 07440
(151) 16/10/2020
(732) COMPIEST ANVICO SRL, STR.

GH. DOJA, NR. 185, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540212, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Raisa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9.  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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor şi
a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2020 07441
(151) 16/10/2020
(732) VERAMIA INTERNATIONAL

SOCIETATE CU RASPUNDERE
LIMITATA, SAT ZVORSCA NR.205,
JUD. DOLJ, COMUNA AMĂRĂŞTII
DE SUS, 207028, DOLJ, ROMANIA

(540)

CERB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.14

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

25. Îmbrăcăminte.
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 07442
(151) 16/10/2020
(732) SPECIALITY COFFEE SRL,

STR. PETRACHE POENARU
NR.36, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Turtoi Intellectual Property Firm,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LEVEL UP BY
SPECIALITY COFFEE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.18; 24.13.23

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

30. Cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenele.

───────
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(210) M 2020 07443
(151) 16/10/2020
(732) DANIEL PASTIU, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 10B,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 021527,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Nu e cu "de toate", e
doar cu ce-ti trebuie!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
administrare de afaceri.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţie
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 07444
(151) 16/10/2020
(732) AUGUSTIN IRINA, STRADA

SAFIRULUI NR.38 BIS, BLOC 2,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Ulénia

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08;
27.05.13

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

29.  Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────
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(210) M 2020 07445
(151) 16/10/2020
(732) DANIEL PASTIU, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 10B,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 021527,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

E mai mult decât un
döner! E un DAbo!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
administrare de afaceri.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţíe
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 07446
(151) 16/10/2020
(732) DANIEL PASTIU, STR.

CONSTANTIN NOICA NR. 10B,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 021527,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

E grăTare de tot!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

35. Publicitate, administraţie comercială, lucrări
de birou, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
administrare de afaceri.
39. Livrare de alimente, livrare de alimente şi
băuturi preparate pentru consum.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurant cu serviciu rapid, terasă (alimentaţíe
publică), cafenea restaurant, bar, servicii de
catering.

───────
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(210) M 2020 07447
(151) 16/10/2020
(732) APARTHOTEL PROPERTIES

(540)

APARTEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii publicitare pentru hoteluri,
administrare de programe hoteliere de
stimulare ale terților, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere,
management hotelier pentru terți, servicii de
management hotelier (pentru terți), servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier.
36. Închiriere de apartamente, închiriere de
case, administrare de închiriere de apartamente,
intermediere de contracte de închiriere, servicii
de creare de oferte (listare) de proprietăți
imobiliare pentru închiriere de case și închirierea
de apartamente.
43. Închiriere locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închiriere de cazare temporară în
case și apartamente de vacanță, închiriere
de camere ca locuință temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare
temporară (time-share), furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii hoteliere, servicii de cazare hotelieră,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, servicii de
rezervare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări hoteluri.

───────

(540)

CARPATINA SPIRIT TÂNĂR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

SRL, STR. MUNTENIEI NR.48, 
CAMERA NR. 2, JUD.  CONTANTA, 
CONSTANTA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(740) Cabinet Individual ROŞ VIOREL, 
BD.MIRCEA VODĂ NR. 35, BL. M27, 
ET. 6, AP. 16-18, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(210) M 2020 07449
(151) 16/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., 

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1, 
JUDEŢILFOV,  CERNICA, ILFOV, 
ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL CORNELIU COPOSU NR .7,
BL. 104, SC. 2, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
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40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

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

(540)

carpatina SPIRIT TÂNĂR

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

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

clase:
5. Ape minerale și băuturi răcoritoare dietetice
adaptate pentru scopuri medicale.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
ambalaje din plastic, hârtie sau carton.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 05,
16, 32 (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și 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 poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor, tratamente ape minerale (îmbogățire
cu carbon).

───────

(210) M 2020 07451
(151) 19/10/2020
(732) TCI TEAM SECURITY SRL,

CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 308,
CAMERA 1, BL. E1, SC. A, ET. 5,
AP. 22, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TCI TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.01.16; 26.01.18; 26.02.08; 27.05.01;
27.01.12; 05.13.01

(210) M 2020 07450
(151) 16/10/2020
(732) S.C. PRODAL 94 S.R.L., 

DRUMUL ÎNTRE TARLALE NR. 1, 
JUDEŢILFOV, CERNICA, ILFOV,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Consultanță în domeniul siguranței la locul
de muncă, consultanță în materie de securitate
în muncă, controale de bagaje pentru companii
aeriene, control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, controlul de
securitate al bagajelor, deschiderea încuietorilor
de siguranță, evaluarea gradului de siguranță,
evaluare a riscurilor în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii de gărzi
de corp personale, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, furnizarea servicii de recunoaștere
și de supraveghere, gardă de corp personală
(escortă), inspectarea uzinelor în scopuri de
securitate, servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în domeniul securității naționale,
servicii de consultanță în materie de siguranță,
servicii de consultanță în materie de securitate
și siguranță, servicii de control de securitate
al bagajelor la aeroport, servicii de control de
securitate al bagajelor în aeroporturi, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii
de pază, servicii de pază antiefracție, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii prestate de
paze de noapte, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, servicii de supraveghere cu circuit
închis.

───────

(210) M 2020 07452
(151) 16/10/2020
(732) ELECTRICA FURNIZARE SA,

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU , STR. POET
VASILE CARLOVA NR. 2, BL. A7 BIS,
AP. 74, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ELECTRICA 3IN1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

4. Combustibili și surse de iluminat, energie
electrică, energie electrică din energie solară,
energie electrică din energie eoliană, energie
electrică din surse neregenerabile, energie
electrică din surse regenerabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, facturare,
marketing, publicitate directă prin poștă,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondenţă,
publicitate promoţională desfăşurată prin telefon,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre.

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, negru

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.1A,
PARTER PARȚIAL, ET. 1, 2 ȘI 3 
PARȚIAL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, agenţii de colectare
a plăţilor pentru furnizarea de energie electrică,
agenții de colectare a plăților pentru furnizarea
de gaze, agenții pentru colectarea plăților la
utilități de gaze sau de energie electrică,
asigurare privind bunurile personale, asigurarea
bunurilor din locuință, asigurarea bunurilor în
timpul tranzitului, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de asigurare
referitoare la bunuri aflate în tranzit.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalații
și reparații, reparații de aparate electronice,
reparații de dispozitive electrice, reparații și
întreţinere de clădiri, servicii de reparații pentru
boilere, întreţinere și reparații pentru arzătoare,
instalare și reparații de cuptoare, instalare și
reparații de aparate electrice, întreţinere sau
reparaţii de încălzitoare de apă pe gaz, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de distribuţie
sau control al energiei electrice, service de
urgență (reparații) la instalațiile de furnizare
a gazului, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalații termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, diverse servicii
de reparații, de exemplu, cele din domeniul
electricității, hardware pentru computere,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii
de tâmplărie, servicii de electricieni, instalarea
și repararea aparatelor electrice, instalarea
și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de
siguranță, repararea liniilor electrice, renovarea
instalației electrice, servicii de instalații electrice,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate.
39. Transport, furnizarea energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
distribuție de energie electrică, furnizare și
distribuție de gaz.

───────

(210) M 2020 07453
(151) 16/10/2020
(732) ELECTRICA FURNIZARE SA,

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU, STR. POET
VASILE CARLOVA NR.2, BL. A7 BIS,
AP.74, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ELECTRICA GAZ 3IN1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

4. Combustibili și surse de iluminat, combustibil
gazos, gaz de sondă, gaz natural, gaze
utilizate la gătit, gaze utilizate la încălzire,
amestecuri de gaze, energie electrică, energie
electrică din energie solară, energie electrică
din energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale și
de afaceri, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, facturare,
marketing, publicitate directă prin poștă,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondenţă,
publicitate promoţională desfăşurată prin telefon,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate și reclamă, publicitate
și marketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.1A, 
PARTER PARȚIAL, ET. 1, 2 ȘI 3 
PARȚIAL, SECTOR 1,  BUCUREȘTI,
 ROMANIA
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bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, agenţii de colectare
a plăţilor pentru furnizarea de energie electrică,
agenții de colectare a plăților pentru furnizarea
de gaze, agenții pentru colectarea plăților la
utilități de gaze sau de energie electrică,
asigurare privind bunurile personale, asigurarea
bunurilor din locuință, asigurarea bunurilor în
timpul tranzitului, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de asigurare
referitoare la bunuri aflate în tranzit.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalații
și reparații, reparații de aparate electronice,
reparații de dispozitive electrice, reparații și
întreţinere de clădiri, servicii de reparații pentru
boilere, întreţinere și reparații pentru arzătoare,
instalare și reparații de cuptoare, instalare și
reparații de aparate electrice, întreţinere sau
reparaţii de încălzitoare de apă pe gaz, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de distribuţie
sau control al energiei electrice, service de
urgență (reparații) la instalațiile de furnizare
a gazului, lucrări de instalații sanitare, lucrări
de instalații termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, diverse servicii
de reparații, de exemplu, cele din domeniul
electricității, hardware pentru computere,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii
de tâmplărie, servicii de electricieni, instalarea
și repararea aparatelor electrice, instalarea
și repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de
siguranță, repararea liniilor electrice, renovarea
instalației electrice, servicii de instalații electrice,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz și
electricitate.
39. Transport, furnizarea energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
distribuție de energie electrică, furnizare și
distribuție de gaz, servicii de distribuție de gaze,
transport de gaze naturale.

───────

(210) M 2020 07454
(151) 22/10/2020
(732) WORM SRL, STR. LAMINORULUI

NR. 64 , JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130089,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

HEXMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.12

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

6. Materiale neprocesate sau semi-procesate
din metal, cu utilizare nespecificată, feronerie.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (RAL 3020),
alb (RAL 9003)
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(210) M 2020 07455
(151) 16/10/2020
(732) OMNIDATA SRL, STR. FRATII

GOLESTI NR. 108A, ET.1, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200060, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

9. Aplicații software pentru calculator,
descărcabile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru aplicații
web și servere, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date.

───────

(210) M 2020 07456
(151) 16/10/2020
(732) TOP MED OZON S.R.L., STR.

DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR.25,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

medOzon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.12

clase:
44. Servicii de terapie, consultații medicale,
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii
oferite de clinici medicale, terapie medicală cu
ozon.

───────

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

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7, 
JUD.TIMIS, TIMISOARA, ROMANIA
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(210) M 2020 07457
(151) 16/10/2020
(732) MAGIC EVENTS FOR YOU SRL-

D, STR. D.D. ROSCA NR.64A,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550043, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SARGUINTEI NR. 39, AP.12, JUD.
MURES, TÂRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Dulciurile Anei

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 02.09.01; 08.01.17;
29.01.13

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, muştar, oţet, sosuri
şi alte condimente, gheaţă (apă îngheţată).

───────

(210) M 2020 07458
(151) 16/10/2020
(732) INDEPENDENT OIL TOOLS SRL,

STR. CHARLES DE GAULLE
NR.15, 332 OFFICE, CAMERA
332, ETAJ 3, BUCURESTI, 011857,
ROMANIA

(540)

IOT-Core

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii pentru extracție minieră, foraje
pentru extracția de petrol și de gaze.

───────

(540)

urban PLAYFIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.13

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

(210) M 2020 07459
(151) 16/10/2020
(732) MOVEMENT TEAM SRL, 

STR. G-RAL EREMIA 
GRIGORESCU NR.56, 
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,
organizare de rezervări de bilete la spectacole
și alte evenimente de divertisment, rezervare
de bilete la evenimente culturale, rezervare
de locuri la concerte, rezervare de locuri
pentru spectacole, rezervare de locuri pentru
spectacole de divertisment, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
rezervare de locuri pentru spectacole și
rezervare de bilete de teatru, servicii de
achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, servicii de achiziționare de
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete
pentru teatru, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de informații de bilete pentru sporturile
electronice, servicii de informare cu privire la
bilete pentru spectacole, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente de divertisment, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente sportive, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
recreative și de petrecere a timpului liber, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, agenții
de rezervări în domeniul divertismentului,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), ateliere organizate în
scopuri culturale, organizarea și susținerea
de ateliere recreative (divertisment), concerte

muzicale pentru televiziune, coordonare de
festivaluri de film, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de divertisment în
domeniul artei spectacolului, coordonare de
activități de divertisment, coordonare de activități
culturale, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
radio și televiziune, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment pe internet, divertisment on-line,
divertisment muzical, divertisment interactiv on-
line, divertisment interactiv, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat prin sisteme de videotext,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment difuzat prin
tv fără fir, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, educație și instruire, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
divertisment televizat, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment
sub formă de concursuri de patinaj pe
rotile, divertisment sub formă de concursuri
de aruncare cu toporul, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment prin filme,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri,
furnizare de divertisment online sub formă de
campionate sportive fantastice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de centre
de recreere, furnizare de case gonflabile în
scopuri recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
activități culturale, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 382
C), alb, negru (Pantone black C)
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în materie de recreere, furnizare de informații
în domeniul muzicii, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații on-line în
domeniul divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de instalații
recreative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, nedescărcabilă, furnizare
de poze online nedescărcabile, furnizare de
știri referitoare la sport, furnizare de zone de
recreere sub formă de zone de joacă pentru
animale de companie, furnizare de tiroliene
pentru recreare, furnizare de spații în aer liber
pentru jocuri de paintball, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
spații pentru recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru divertisment, furnizare de spații
pentru dans, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru copii,
furnizare de spații de joacă pentru copii la
stații de benzină, găzduire de ligi de sport
fantezie (divertisment), furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer
liber, informații în materie de divertisment,
informații referitoare la recreere, informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse (divertisment),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de concursuri muzicale, organizare de competiții
(educație sau divertisment), organizare de
cluburi de fani, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
de recreere în grup, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de

divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment cosplay (joc
costumat), organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
(servicii de impresar), organizare de servicii de
divertisment, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
de divertisment, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de petreceri,
organizare de gale, organizare de festivități
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de baluri, organizare de webinare
(instruire), organizare de turnee de recreere,
organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de spectacole vizuale
(de divertisment), organizare de spectacole
de divertisment, organizare de spectacole de
dans, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizare și
realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizare și pregătire de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
activități culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), organizarea
spectacolelor, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, servicii de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
planificarea de spectacole, furnizarea de jocuri
electronice, nedescărcabile, servicii ale centrelor
de divertisment, rezervări pentru spectacole de
divertisment, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment furnizate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

451

la circuite de curse de mașini, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment, servicii de divertisment radiofonice
prin internet, servicii de divertisment radiofonic
și televizat, servicii de divertisment pentru copii,
servicii de divertisment oferite pentru copii,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment legate de concursuri,
servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
informare despre activități recreative, servicii de
iluminat în scopuri de divertisment, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii recreative legate de
drumeții și camping, efectuarea antrenamentelor
de sport și fitness, spectacole de teatru, atât de
animație, cât și de acțiune, spectacole de dans,
servicii sportive și de fitness, tabere de vară
(divertisment și educație), turnee sub formă de
servicii de divertisment, educație, divertisment și
sport.

───────

(210) M 2020 07460
(151) 16/10/2020
(732) ABN SYSTEMS INTERNATIONAL

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

(540)

De la smart phone la
smart home TELLUR

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.01; 27.05.01

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
pentru curățare, odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate cosmetice.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare de
semnal, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate pentru codificarea datelor, aparate de
control multiport, huse pentru tablete, cabluri
USB, cabluri USB luminoase, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără fir,
amplificatoare pentru căști, boxe, boxe portabile,
suporturi pentru selfie (monopoduri manual),
vizoare cu stabilizare giroscopică, giroscoape
pentru stabilizare, laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru

SRL, STR. MARINARILOR NR.31, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive descărcabile
de control pentru tastatura de calculator,
amplificatoare digitale, aparate și instrumente
multimedia, blocnotesuri electronice, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, camere
video activate de mișcare, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, playere MP4,
player portabil multimedia, ochelari 3D, playere
multimedia, telecomenzi multifuncționale, stații

de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
pentru mașini (ICE), sisteme audio-video de
divertisment pentru mașină, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, carcase de
acumulatoare, carcase de baterii, carcase de
calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistență personală
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare USB, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
adaptate pentru ceasuri inteligente.

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte articole destinate transportului și
căratului precum rucsacuri, genţi, borsete, cufere
și geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poşete, punguţe,
plicuri, săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe,
sacoșe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj și valize, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, rucsacuri, rucsacuri
cu rotile, ghiozdane, genți cu rotile, borsete,
genți.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
hardware de calculator, software de calculator,
echipamente audio-vizuale, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încarcăre, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata cu privire la
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă, produse pentru toaletă, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la articole de șelărie, bice
și articole vestimentare pentru animale, bagaje,
pungi, portofele și alte accesorii, bastoane,
umbrele și parasolare, umbrele de soare,
rucsacuri, rucsacuri cu rotile, ghiozdane, genți cu
rotile, borsete, genți, valize.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, platformă
ca serviciu (PaaS), platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
securitate, protecție și reconstituire IT, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software.

───────

(210) M 2020 07461
(151) 16/10/2020
(732) LEONICA BĂBICEANU, STR.

GHIMPAŢI NR. 25, BL. 3, ET. 10,
APT. 42, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT. 19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

SAVAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Piese de îmbrăcăminte şi pentru acoperirea
capului, jachete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
de stradă, jachete cu glugă (parka), tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă lungă,
pantaloni lungi, pantaloni scurți, pantaloni sport,
pantaloni de jogging, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), bandane (fulare), șaluri și eșarfe,
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât),
șepci și căciuli pentru sport, căciuli tricotate,
căciuli tip cagulă, fesuri, hanorace, hanorace
sport, hanorace cu glugă.

───────
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(210) M 2020 07462
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

(740) RATZA ȘI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

Davidoff Class A Tobaccos
Combo Filter SELECTED
RICH TOBACCO COMBO

FILTER DESIGN DAVIDOFF
QUALITY GUARANTEED

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07463
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

Davidoff Class A
Tobaccos Combo Filter
SELECTED PREMIUM

TOBACCOS COMBO FILTER
DESIGN PAPER TECH

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

clase:
34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07464
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

PAPER TECH

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 26.01.03

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07465
(151) 16/10/2020
(732) DAVIDOFF & CIE SA, RUE DE

RIVE 2, ELVEȚIA, GENÈVE,
CH-1200, ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

FIRM TOUCH FILTER

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.02.01; 27.05.01

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

34. Tutun, procesat sau brut, produse din
tutun, înlocuitori ai tutunului, nici unul pentru
scopuri medicinale sau curative, țigarete,
țigări electronice, soluții lichide pentru țigări
electronice, articole pentru fumători, brichete
pentru fumători, scrumiere, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07469
(151) 16/10/2020
(732) ABN SYSTEMS INTERNATIONAL

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Prezent in viitorul tau
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare, odorizante, preparate
pentru îngrijirea animalelor, produse pentru
toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, preparate cosmetice.
9.  Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneți, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
analizoare de luminescență, aparate de
înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare de
semnal, aparate pentru recunoașterea vorbirii,
aparate pentru codificarea datelor, aparate de
control multiport, huse pentru tablete, cabluri
USB, cabluri USB luminoase, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, Încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,

huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără
fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manual), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare (instrumente
optice), laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, display-uri pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri SCART,
cabluri pentru modem, cabluri de curent, cabluri
pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice,
căști pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri
electrice pentru transmiterea de sunete și
imagini, baze portabile pentru difuzoare, baze
pentru difuzoare, cabluri pentru transmiterea și

SRL, STR. MARINARILOR, NR.31, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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recepția semnalelor de televiziune prin cablu,
camere video activate de mișcare, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți pentru playere media digitale, playere
MP4, player portabil multimedia, ochelari 3D,
layere multimedia, telecomenzi multifuncționale,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, sisteme de vizualizare video,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
audio-video de divertisment pentru mașini
(ICE), folii de protecție pentru tablete,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, acumulatoare carcase de
acumulatoare, carcase de baterii, carcase de
calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media,
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare USB, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), cabluri pentru transmisia

de date, folii de protecție adaptate pentru ceasuri
inteligente, brățări inteligente care transmit date
către telefoane inteligente.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, bagaje,
pungi, portofele și alte articole destinate
transportului și căratului precum rucsacuri, genți,
borsete, cufere şi geamantane, mape, plase
de cumpărături, huse de voiaj, portmonee,
poșete, punguțe, plicuri, săculeți din piele pentru
ambalaj, ranițe, sacoșe pentru cumpărături,
tolbe, truse de voiaj si valize, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
ghiozdane, rucsacuri cu rotile, genți cu rotile.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, analiză de preț,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
hardware de calculator, software de calculator,
echipamente audio-vizuale, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încarcăre, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă, produse pentru toaletă,
preparate pentru curățare și odorizante, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata cu privire la
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, bagaje, pungi, portofele și
alte articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj si valize,
umbrele și parasolare, umbrele, umbrele de
soare, ghiozdane, rucsacuri cu rotile, genți cu
rotile, administrarea vânzărilor.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, platformă
ca serviciu [PaaS], platformă ca serviciu
(PAAS) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

458

conținut video și mesaje, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
securitate, protecție și reconstituire IT, servicii de
duplicare și conversie a datelor, criptografierea
datelor și servicii de codificare, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software.

───────

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

(540)

MOBILE TUNING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate descărcabile,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, aparate pentru înregistrarea timpului,
înregistratoare de date, cabluri telefonice,
tablete, agende electronice, amplificatoare
de semnal, aparate pentru recunoașterea
vorbirii, aparate pentru codificarea datelor,
aparate de control multiport, huse pentru

tablete, cabluri USB, cabluri USB luminoase,
încărcătoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, acumulatori alcalini, huse pentru
pagere, huse pentru laptopuri, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
huse pentru telefoane, huse pentru aparate
optice, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse adaptate pentru binocluri, huse pentru CD-
playere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru CD-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare USB, căști, căști in-ear, cutii
pentru căști, bureți pentru căști, căști fără
fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manual), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare (instrumente
optice), laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, display-uri pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere USB fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații

(210) M 2020 07470
(151) 16/10/2020
(732) STARTEC SISTEM SRL, 

STR. ING. DUMITRU ZOSSIMA 
NR.76B, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
MP4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate
de mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații
de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
audio-video pentru mașini (ICE), sisteme
audio-video de divertisment pentru mașină,
folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, ceasuri inteligente,
carcase de acumulatoare, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru comutatoare (electronice),
carcase pentru aparate electrice, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură

audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare USB, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
adaptate pentru ceasuri inteligente, alarme la
aparatele de supraveghere pentru bebeluși,
filtre pentru măști respiratorii (non-medical),
termometre, termometre cu infraroșu.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, dispozitive pentru
protecția auzului, echipament pentru exerciții
fizice, de uz medical, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical, aparate
pentru aerosoli de uz medical, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), instrumente
ajutătoare pentru sex, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte
pentru personal medical și pacienți, ace
de acupunctură, aparate pentru monitorizarea
nivelului de glucoză din sânge, tuburi
bucale de uz medical, pompe de san,
suzete, tetine si biberoane pentru bebelusi,
dispozitive pentru masaj gingival, pentru
bebelusi, aparate de masaj, de uz personal,
saltele cu aer pentru bebeluși (de uz
medical), cupe protectoare pentru sâni pentru
scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
brichete pentru aprinderea gazului, arzătoare,
boilere și încălzitoare, conducte și instalații
pentru transportul gazelor, echipament pentru
răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare a
aerului(ambient), echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, respectiv:
aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de filtrare pentru instalațiile de alimentare cu
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apă, filtre electrice de cafea, camere de filtrare
pentru metal topit, combinații filtru-motor pentru
acvarii, cutii cu filtru pentru purificarea apei,
elemente de filtrare pentru ventilele de aerisire
ale rezervoarelor de alimentare cu apă, elemente
de filtrare pentru preaplinul rezervoarelor de
alimentare cu apă, filtre de aer, filtre de
aer electrostatice, filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, filtre de aer
utilizate ca dispozitiv de oprire a prafului în
procesele industriale, filtre de aer utilizate ca
aparate de extracție a prafului în procesele
industriale, filtre de apă, filtre de apă (aparate)
folosite în scopuri agricole, filtre de apă, de
uz industrial, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de ceai electrice (aparate), filtre
de lumină (altele decât cele de uz medical
sau fotografic), filtre de praf, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre electrice
pentru purificarea apei (altele decât mașini),
filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre electrostatice pentru filtrarea apei,
filtre folosite cu aparatele de ventilare, filtre
folosite în acvarii, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), filtre pentru acvarii, filtre pentru aer
condiționat, filtre pentru apa potabilă, filtre pentru
aparate de iluminare, filtre pentru aparate de
iluminat, filtre pentru aparate de încălzit, filtre
pentru aparate de aer condiționat, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
aparate sanitare de distribuire a apei, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru aparatură
de alimentare cu apă, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru curățarea aerului, filtre pentru
dispozitive de iluminat, filtre pentru dispozitive
de alimentare cu apă, filtre pentru aparate de
aspirat (componente ale instalațiilor de uz casnic
sau industrial), filtre pentru gaze (componente
de instalații casnice sau industriale), filtre
pentru generatoare de abur, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru hotele de extracție a aerului, filtre
pentru instalații industriale, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru piscine,
filtre pentru purificarea gazelor reziduale, filtre
pentru purificarea aerului (piese de mașini sau
instalații de purificare), filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
filtre pentru sisteme de răcire, filtre pentru
tratarea apei, filtre pentru utilizare cu aparatură
și dispozitive de iluminat, filtre pentru vârtejurile
de praf, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de
gătit), instalații de filtrare a aerului, instalații

de filtrare de aer, instalații de filtrare pentru
bazine de înot, mașini cu filtre de aer industriale,
membrane pentru filtrarea apei, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, uscător pentru mâini care folosește
un jet de aer cald care usucă, friteoze
electrice, uscătoare de păr, accesorii de
iluminat, lămpi cu halogen, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, autoclave
(sterilizatoare) electrice utilizate în sterilizare,
autoclave (sterilizatoare), autoclave pentru
sterilizare, autoclave de sterilizare de uz medical,
instalații pentru sterilizare, aparate pentru
sterilizarea aerului, recipiente sub presiune
pentru sterilizare, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, pungi
de unică folosință pentru sterilizare (cu exceptia
celor din hârtie sau plastic, folosite cu scopul de
ambalare, depozitare şi împachetare), aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de sterilizare pentru uz medical, instalații
de sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare a
apei), instalații de sterilizare chimică (aparate de
tratare a apei), aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, sterilizatoare pentru periuțe de dinți,
instalații nucleare, sterilizatoare cu ultrasunete
de uz casnic, dozatoare de dezinfectante pentru
băi, dozatoare de dezinfectante pentru toalete,
ventilatoare de aspirație.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele şi alte articole destinate transportului și
căratului precum rucsacuri, genți, borsete, cufere
și geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe,
sacoșe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj și valize, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, ghiozdane, valize
cu rotile, rucsacuri cu rotile, geamantane cu
rotile, rucsacuri.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, organizare
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
hardware de calculator, software de calculator,
echipamente audio-vizuale, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protecție și carcase pentru acestea,
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boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încărcare, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata cu privire la
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale, bagaje, pungi, portofele şi
alte articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere și
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe,
sacoșe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj și valize, umbrele și parasolare, umbrele,
umbrele de soare, bastoane, ghiozdane, valize
cu rotile, rucsacuri cu rotile, geamantane cu
rotile, rucsacuri, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata cu privire la accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă
și gaz, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru
răcire și înghețare,echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata cu privire
la sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolet,
uscător pentru mâini care folosește un jet de
aer cald, friteoze electrice, uscătoare de păr,
accesorii de iluminat, lămpi cu halogen, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetic,
autoclave electrice utilizate în sterilizare, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la dezinfectanți, biocide și geluri de
curățare a mâinilor, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
aparate pentru aerosoli de uz medical, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la pulsometre, pulsoximetre (aparate
medicale), instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata cu privire la tuburi bucale, pompe
de sân suzete, tetine si biberoane pentru
bebeluși, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebeluș, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși
(de uz medical), cupe protectoare pentru
sâni, perne cu aer pentru bebeluși (pentru

uz medical), termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, lămpi cu ultraviolete
pentru scopuri medicale, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata cu privire la măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu privire la sterilizatoare cu ultrasunete de uz
casnic, dozatoare de dezinfectante pentru băi,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
distribuitoare de săpun.

───────

(210) M 2020 07471
(151) 22/10/2020
(732) SIMONA CROITORU SRL, STR.

(540)

Fat Cat...

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.10

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, boabe
de cafea învelite în zahăr, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, cremă de ciocolată pentru pâine,
deserturi pe bază de ciocolată.

DR. ALEX LOCUSTEANU NR 4, 
BL 77B, AP. 24, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052082, ROMANIA
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35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, regruparea
în avantajul terţilor a cafelei şi a băuturilor
din cafea (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al magazinelor en-gros, al aparatelor
automate de cafea, prin cataloage de comandă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urile web sau a programelor
de televiziune cu caracter comercial, servicii
expoziţionale cu scop comercial, distribuirea
materialelor promoţionale şi de marketing,
servicii de consultanţă, asistenţă şi consiliere
cu privire la marketing şi promovare, închiriere
de aparatură de birou, servicii care aduc în
faţa publicului, în intereseul acestuia, diverse
bunuri şi produse (cu excepţia transportului
acestora), dând clienţilor posibilitatea de a
viziona și cumpăra aceste bunuri şi produse,
aceste servicii pot fi oferite prin intermediul unor
magazine de desfacere en-detail, prin unităţi
de comercializare en-gros, prin cataloage de
comandă, prin poştă sau prin intermediul poştei
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de teleshopping,
servicii de consultanţă în afaceri.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2020 07472
(151) 17/10/2020
(732) CREȚU IRINA - CABINET

INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
BD. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 73-75, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011053, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 29.01.15; 02.09.01

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

44. Servicii de psihologie, servicii de psihologie
ocupațională, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor, servicii de psihoterapie,
servicii de evaluare psihologică, servicii de
evaluare și examinare psihologică, servicii
de consultații psihologice, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii de diagnostice
psihologice.

───────

(591) Culori revendicate: verde închis,
turcoaz, roșu, albastru, galben deschis,
mov, verde deschis
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(210) M 2020 07474
(151) 18/10/2020
(732) ELITE TEAM SECURITY SRL,

STR. ROZELOR NR. 44, JUDEȚUL
SATU MARE, NEGREȘTI-OAȘ,
445200, SATU MARE, ROMANIA

(540)

ELITE TEAM SECURITY
PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 01.01.01; 03.07.17;
29.01.13

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

38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
45. Servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, consultanță în materie
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor şi a altor valori.

───────

(210) M 2020 07475
(151) 19/10/2020
(732) ALIN MARIAN MUSAT, SAT GLOD

NR 44, COMUNA ALMASU MARE,
JUDEȚUL ALBA, SAT GLOD,
ALBA, ROMANIA

(540)

Casa Glod
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii hoteliere

───────

(740) LUPȘA SI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5 ,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

cu mintea limpede

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 05.03.13; 27.05.01; 29.01.15

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

38. Furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet și

(740) RASKAI M M BREVMARC CONSULT
SRL, STR. UNIRII NR. 3, BLOC D8,
AP. 31, JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 
405200,  CLUJ,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu închis, alb,
albastru

(210) M 2020 07477
(151) 19/10/2020
(732) CRISTINA SIMION, 

STR. PRIMARIEI NR. 44A, BL. T6, 
AP. 15,JUDEȚUL CONSTANȚA, 
OVIDIU,  CONSTANȚA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, roșu închis,
albastru închis, albastru deschis, gri
deschis
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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,
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 educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizarea de ateliere recreative,
furnizarea de centre de divertisment, educație
și instruire, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de centre de recreere,
furnizare de activități recreative, organizare
de conferințe educaționale, organizare
de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale.
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de restaurant și
bar, organizare de mese la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, servicii de cazare temporară.
44. Servicii de psihologie, consiliere psihologică,
servicii de evaluare și examinare psihologică,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de terapie.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

iSmile

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

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

3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, articole de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
nemedicinale pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, paste
pentru albirea dinților nemedicinale, creme
pentru albirea dinților nemedicinale, benzi de
albire a dinților, preparate de albire a dinților
nemedicinale.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor:
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse nemedicinale pentru îngrijirea dinților,
articole de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, paste pentru albirea
dinților, creme pentru albirea dinților, benzi
de albire a dinților, preparate de albire a
dinților (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere cât

(210) M 2020 07479
(151) 19/10/2020
(732) MIHAELA DUMITRAȘCU,

STR. FRASINETULUI NR. 27, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri și expoziții în scop publicitar, comercial și
de promovare, toate acestea pentru cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole de
parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru
albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, produse nemedicinale
pentru îngrijirea dinților, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, paste
pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate
de albire a dinților, furnizarea de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la cosmetice
și produsă de toaletă nemedicinale, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, articole
de parfumerie, uleiuri esențele, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
paste pentru albirea dinților, creme pentru albirea
dinților, benzi de albire a dinților, preparate de
albire a dinților, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(540)

utilup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.04.03; 29.01.12

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților (exceptând
transportul lor) permițând clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil utilajele,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu utilajele, oferirea de informații comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
utilajelor, publicitate online pe o rețea de
computere, organizarea de expoziții şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor
în mediile de comunicare în scopuri de
comercializare cu amănuntul, demonstrații cu
produse, promoții pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eşantioanelor
37. Consultanţă cu privire la utilaje, închirierea
echipamentelor de construcții, închirierea
macaralelor, închirierea excavatoarelor,
închirierea nacelelor verticale, foarfecă,
articulate, telescopice, închirierea
motostivuitoarelor (telehandlerelor).
42. Servicii de consultanţă tehnică.

(210) M 2020 07480
(151) 19/10/2020
(732) KOLLO SZABOLCS, .

STR BRADULUI NR.59, 
JUD. HARGHITA, SAT DITRAU, 
DITRAU,537090, HARGHITA, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

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

───────
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(210) M 2020 07481
(151) 19/10/2020
(732) A.C. INTERMED TRADE SRL,

(540)

ZANZI KEBAB
FOOD WITH LOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.14; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
43. Servicii de restaurant, bufet, catering,
autoservire, fast-food privind furnizarea de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 07482
(151) 19/10/2020
(732) AFLOFARM ROMANIA SRL,

STR.ROBERT K. KOCH 8,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NeoMagni anti-epuizare!
Revii la viaţă! Revii în joc!

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

5. Preparate farmaceutice şi medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
nutritive, substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman.
35. Publicitate şi marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, regruparea la un loc în beneficiul
terților a produselor diverse (cu excepția
transportului lor) pentru a permite clienților
să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii putând fi oferite
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata asigurate de magazine şi/sau puncte de
desfacere fizice sau online, servicii de agenţii
de import şi export, campanii de marketing,
marketing de produse, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, furnizarea de informații despre
produse şi servicii prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de comercializare asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare,
prin corespondență sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshopping),
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în ceea ce privește preparate farmaceutice
şi medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, suplimente alimentare, suplimente
nutritive, substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman.

───────

(210) M 2020 07484
(151) 19/10/2020
(732) PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL, CALEA
PLEVNEI NR. 146, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Inspirat de natura.

STR. SĂLCIOAREI NR.10,
CONSTRUCŢIA C1, PARTER, 
AP.2, JUD. IAŞI, BÂRNOVA, IAȘI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Geluri de masaj pentru scopuri medicale,
pastă de dinți medicinală, suplimente nutritive,
culturi de microorganisme pentru uz medical
sau veterinar, alifii pentru scopuri farmaceutice
reparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tratarea arsurilor solare, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
farmaceutice pentru tratarea mătreții, produse
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de polen, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluși, propolis pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative/
laxative, chinină pentru scopuri medicale,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptișor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor
de matcă, salcie pentru scopuri medicale,
sedative/tranchilizante, pastile de slăbit, bețe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
zahăr pentru scopuri medicale, supozitoare,
siropuri pentru scopuri farmaceutice, preparate
pe bază de vitamine, suplimente plasturi
cu vitamine, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de drojdie, preparate bacteriene pentru uz
medical și veterinar, preparate bacteriologice
pentru uz medical și veterinar, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate balsamice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
scoarțe pentru scopuri farmaceutice, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de
baie pentru scopuri medicale, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, plasmă
sangvină, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, ulei de
camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, carbolineum (antiparazitar),
suplimente dietetice pe bază de caseină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate

chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, scoarță de condurango pentru
scopuri medicale, remedii pentru bătături,
scoarță de croton, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, fibre dietetice, suplimente
dietetice pentru animale, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
dezinfectanți, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime
pentru scopuri veterinare, corn de secară
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, fenicul pentru scopuri medicale,
făină de pește pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, alimente pentru
bebeluși, alimente uscate prin înghețare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
gențiană pentru scopuri farmaceutice, glucoză
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, grăsimi pentru scopuri
medicale, grăsimi pentru scopuri veterinare,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
alimente omogenizate adaptate pentru scopuri
medicale, imunostimulante, compoziții pentru
sugari, mușchi irlandez pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, făină lactată pentru bebeluși,
laxative, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de semințe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din semințe
de in, fibre pentru scopuri medicale, lemn
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dulce pentru scopuri farmaceutice, loțiuni
pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, magnezie pentru scopuri
farmaceutice, malț pentru scopuri farmaceutice,
băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru slăbit,
hrană pentru animale cu conținut medicamentos,
paste de dinți medicamentoase, loțiuni după
bărbierit cu conținut medicamentos, șampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loțiuni de păr medicamentoase,
șampoane uscate medicamentoase, șampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conținut medicamentos, infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, medicamente pentru uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, mentol,
fermenți lactici pentru scopuri farmaceutice,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice/
lactoză pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ulei de muștar
pentru scopuri medicale, muștar pentru scopuri
farmaceutice, plasturi cu muștar/cataplasme cu
muștar, scoarță de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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 poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, asistență
in managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanță profesională în afaceri, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
managementul interimar al afacerii, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

târguri comerciale, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistență de afaceri), servicii de
comerț cu amănuntul pentru preparatele sanitare
și veterinare și pentru proviziile medicale,
marketing cu public țintă, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale.

───────

(210) M 2020 07485
(151) 19/10/2020
(732) CBC HOLDING AG, C/O CEPTRA

S.R.O., STR. BODENHOF NR.4,
6014 LUZERN, LUCERNA,
ELVEȚIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CORD BLOOD CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

clase:
44. Servicii de bănci de depozitare de celule
stem, servicii terapeutice cu celule stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor stem, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
servicii de bancă de țesuturi umane.

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

───────

───────
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(540)

T Centrul de Implantologie
TRANSILVANIA Reţeaua

de medicină dentară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
îngrijire a sănătăţii, servicii spitaliceşti, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii
de îngrijire, medicală, servicii de ortodonţie,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii de clinică medicală şi servicii
de analiză medicală în scopul diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze X şi prelevarea de
probe de sânge.

───────

(210) M 2020 07488
(151) 19/10/2020
(732) MARGI SHOES SRL, STR.

FABRICII DE ZAHĂR NR. 104,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ENZO MARGI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

clase:
25. Articole de încălțăminte.
35. Servicii de comerț cu încălțăminte.

───────

(210) M 2020 07489
(151) 19/10/2020
(732) IT GRUP SRL, STR. TELEAJEN

NR. 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
021467, ROMANIA

(540)

wevo

(210) M 2020 07487
(151) 19/10/2020
(732) ISTOAN DENT S.R.L., 

STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 4,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, magneți, echipament
pentru scufundări, hardware ethernet pentru
calculatoare, hardware pentru calculator,
monitoare (hardware pentru calculatoare),
componente hardware cu memorie, microcipuri
(hardware pentru calculatoare), componente
hardware pentru calculatoare, hardware
pentru realitate virtuală, calculatoare și
hardware de calculator, hardware pentru
rețele de calculatoare, hardware de calculator
pentru telecomunicații, hardware pentru
comunicarea de date, hardware pentru
urmărirea comportamentului șoferilor, software
pentru fiabilitatea hardware-ului, software
pentru testarea hardware-ului, servere de
comunicații (hardware de calculator), hardware
de calculator pentru controlul iluminatului,
hardware de stocare în rețea (NAS), hardware
de calculator pentru realitate augmentată,
hardware conectabil prin magistrală serială
universală (USB), dispozitive cu memorie
tampon (hardware de calculator), componente
hardware pentru VPN (rețele private virtuale),
componente hardware pentru WAN (rețea zonă
extinsă), hardware pentru jocuri și jocuri de
noroc, chei hardware USB (adaptoare de
rețea fără fir), hardware de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, hardware
pentru sisteme electronice de asistență la
condus, software, software gratuit, aplicații
software, software utilitar, software educational,
software adaptabil, software industrial, software
electromecanic, software senzitiv, software
multimedia, software mobil, software științific,
software antispyware, software biometric,
software bancar, software interactiv, software
colaborativ, software social, software integrat,
platforme de software colaborative (software),
software pentru fiabilitatea software-ului,

software pentru testarea de software, software
de compilare, software de bioinformatică,
software pentru tablete, software video
interactiv, software de comunicații, software
de decodare, software pentru jocuri, software
pentru editare, software de asistență, software
de simulare, software pentru studenți, software
pentru divertisment, software pentru fabricație,
software de pregatire, software pentru profesori,
software de telecomunicații, software de
securitate, software de autentificare, software
de contabilitate, software pentru întreprinderi,
aplicații software descărcabile, software pentru
animație, software de calculator, software pentru
pariuri, software pentru cartografiere, pachete
de software, software pentru plăți, software
cad-cam, software pentru conferințe, software
pentru servere, software de sistem, software
pentru criptografie, software pentru inventariere,
software pentru birouri, software de optimizare,
software pentru testare, software pentru
reportare, software pentru extranet, software de
editare, software pentru prezentare, software
pentru planificare, software pentru topografie,
software pentru intranet, software de navigație,
software de rețea, software de referință, software
pentru logistică, software pentru domotică,
software pentru recuperarea creanțelor, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
pentru verificarea creditelor, cartușe (software)
pentru calculatoare, software de reprezentare
tabelară, software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software de calculator înregistrat,
software antivirus pentru calculatoare, software
de realitate virtuală, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru comprimarea
datelor, microprocesoare programabile prin
software, grafică digitală (software descărcabil),
software de gestiune financiară, software
pentru tehnologia afacerilor, software pentru
gestionare locală, software pentru cursuri
virtuale, software de comunicații unificate,
software pentru inginerie electrică, software
pentru inginerie chimică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
pentru anularea zgomotului, software pentru
cloud computing, software pentru editare
audio, software pentru simularea aplicațiilor,
software pentru recunoașterea caracterelor,
software de blog-uri, software de joc
interactiv, software de inteligență artificială,
software de animație 3D, software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
redirecționarea mesajelor, software pentru

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#013A72, #008FDE)
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afișare video, software interactiv pentru afaceri,
software descărcabil pentru jocuri, software
informatic utilitar descărcabil, software pentru
recunoașterea fețelor, software pentru analiză
facială, software pentru realitate augmentată,
software pentru recunoașterea vocală, software
de calculator (programe), software de afișaj
electronic, software pentru control parental,
software de divertisment interactiv, software de
acordat instrumente, aplicație software pentru
televizoare, software de mesagerie instantanee,
software pentru telefoane inteligente, software
pentru plăți electronice, software pentru
conferințe video, software pentru ingineria
produselor, software pentru e-mail, software
pentru învățare automată, software pentru
server web, aplicații software pentru web,
software pentru automatizarea documentelor,
software pentru artă grafică, software pentru
controlarea mediului, software pentru simulare
(formare), software pentru plugin-uri, software
pentru monitorizarea sănătății, software pentru
monitorizarea mediului, software pentru asistent
virtual, software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software
pentru detectarea incendiilor, software pentru
gestionarea traficului, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru controlul mișcării, software pentru
contracte inteligente, aplicații software pentru
roboți, software pentru administrarea prezentării,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software de
calculator pentru codificare, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru table interactive whiteboard, software
pentru diagnoză și depanare, software informatic
de uz comercial, software pentru acces
la internet, software de calculator pentru
publicitate, software pentru comunități de
utilizatori, aplicații software pentru telefoane
mobile înregistrate sau descărcabile, software
pentru cititoare de carduri, software pentru
comunicarea de date, pachete de software
de calculator, software pentru telefonie
prin calculator, software pentru motoare de
căutare, programe de calculatoare (software
descărcabil), software pentru economizor de
ecran, software de aplicații de calculator,
software de recunoaștere a gesturilor, software
de prelucrare a datelor, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
software pentru compunerea de muzică,
software de grafică pe calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
pentru mesagerie on-line, aplicații software de
calculator, descărcabile, software de calculator

pentru televiziune, software de sincronizare de
fișiere, software pentru mijloace de comunicare,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru flux de lucru, software
pentru master în educație, software utilizat
în domeniul muzical, software de protejare
a confidențialității, software de administrare
de afaceri, software pentru gestionarea
performanței economice, software descărcabil
de pe internet, software pentru urmărirea
comportamentului șoferilor, software pentru
servere de cloud, software pentru administrare
de cazinouri, software de analiză a discursului,
software care permite recuperarea datelor,
software de diagnoză la distanță, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de calculator pentru divertisment,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
pentru detectarea de amenințări, platforme
software pentru controlul reviziei, înregistrate
sau descărcabile, software de asistență în
producție, software pentru extragere de date,
software pentru simulare de vehicule, software
pentru gestionarea riscului operațional, software
pentru medii de dezvoltare, software pentru
repararea erorilor informatice, software de
management de conținut, software de gestiune
a datelor, software de suport pentru sisteme,
software pentru previziuni de piață, software
pe partea de server, software de comandă
pentru mașini, software pentru streaming de
multimedia, software pentru servere de aplicații,
software pentru servere pentru imprimante,
software pentru crearea de diagrame, software
pentru sisteme de rezervare, software pentru
comerț cu amănuntul, platforme software
de management colaborativ, software pentru
gestionarea de imagini, software pentru tablouri
de bord, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru acces la conținut, software de
control de conținut, software pentru detectarea
de riscuri, software pentru recuperarea de
informații, software pentru servere de fișiere,
software pentru administrarea de clădiri,
software pentru dezvoltare de produse, software
pentru servere de comunicații, software
pentru stocare digitală distribuită, aplicații
software pentru controlul iluminării, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
video pe calculator, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
recunoașterea optică a caracterelor, software
pentru operare LAN (rețea locală), software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
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software de calculator pentru estimarea
costurilor, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, software multimedia înregistrat
pe CD-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație GPS, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, seturi pentru
dezvoltare de software (SDK), software de
interfață grafică pentru utilizator, software
de calculatoare pentru comerț electronic,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, software educațional de calculator
pentru copii, software de calculator pentru
administrarea rețelelor, software de calculator
pentru controlul timpului, software pentru
controlul imprimantelor de calculator, cartușe
pentru jocuri de calculator (software), software
pentru gestionarea tipăririi la imprimantă,
software pentru UPI (interfață universală
periferică), software pentru automatizarea
arhivării de date, software de aplicații informatice
pentru televizor, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de calculator pentru controlul
iluminatului, software pentru gestionarea
unui magazin online, software pentru jocuri
cu realitate augmentată, software pentru
documentarea și analiza incendiilor, software de
realitate virtuală pentru telecomunicații, software
pentru grafică 3D pe calculator, software pentru
administrarea conținutului web (WCM), software
interactiv pentru baze de date, software pentru
întocmire de declarații fiscale, software și
aplicații pentru dispozitive mobile, software
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru jocuri video de calculator, fir mware
și software pentru țigări electronice, software
de calculator pentru controlul amplificatoarelor,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software pentru securitatea rețelelor și
dispozitivelor, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, suite de programe de
birou (software), software pentru automatizarea
proceselor robotice (RPA), software pentru
generarea de imagini virtuale, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru

aparate pentru tomografie dinamică, software de
recunoaștere optică a semnelor, software pentru
gestionarea forței de muncă, aplicații software
de tipul business intelligence, înregistrate
sau descărcabile, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru procese
de fabricație inteligente, software pentru
planificarea resurselor întreprinderii (ERP),
software pentru gestionarea lanțului de
aprovizionare, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze X, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru jocuri de calculator, înregistrat,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, software de dezvoltare a unui site
web, software de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, software informatic pentru
crearea de firewall-uri, software pentru sisteme
de operare pe calculator, software de calculator
legat de istoricul financiar, software de
calculator pentru căutarea de date, software
de operare usb (magistrală serială universală),
dispozitive de control industriale care includ
software, software interactiv multimedia pentru
a juca jocuri, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, software de calculator
pentru gestionarea tranzacțiilor financiare,
jocuri video programate incluse pe cartușe
(software), software de calculatoare destinat
estimării resurselor necesare, instrumente
pentru dezvoltarea de software de calculator,
software folosite pentru dozimetrie în domeniul
radioterapiei, software de proiectare tehnică
pentru tehnologia microundelor, software pentru
livrare de conținut fără fir, software pentru
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prelucrarea de fișiere muzicale digitale, software
de calculator descărcat de pe internet,
software de calculator pentru comunicarea
între microcalculatoare, software pentru serverul
de acces la rețea, jocuri video pe discuri
(software de calculator), software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software pentru fabricare asistată
de calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (CAD), software de
înregistrare a datelor despre antrenamente,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru inginerie asistată de calculator
(CAE), software pentru gestionarea proceselor
de afaceri (BPM), software de calculator
pentru afișarea mediilor digitale, software de
modelare și simulare a incendiilor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
datelor, software de navigare pe rețele
informatice globale, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de realitate virtuală pentru învățarea
medicinei, software CMS (sistem de gestionare
a conținutului), software pentru sincronizare de
baze de date, software de calculator pentru
înregistrare de sunete, software pentru sisteme
informatice de management (MIS), software
pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM),
software pentru televiziune cu circuit închis
(CCTV), software pentru servere de baze de
date, software de marketing pentru motoare de
căutare, software pentru sisteme de informații
geografice (GIS), software pentru rețea fără fir tip
mesh, portaluri inteligente pentru stocare definită
prin software, software pentru supravegherea de
articole electronice (EAS), software de învățare
automată pentru domeniul sănătății, software de
inteligență artificială pentru domeniul sănătății,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator), software
de calculator pentru asistarea proiectării
echipamentelor sportive, software de procesare
a datelor pentru reprezentări grafice, software
informatic pentru comunicații în rețele fără fir,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
fără fir, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
video, software informatic pentru sisteme
de poziționare globală (GPS), software bios
(sistem de bază de intrare/ieșire), software
de comunicare pentru conectarea rețelelor

informatice mondiale, software de calculator
folosit în domeniul publicării electronice,
software de calculator pentru analizarea
informațiilor de piață, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de operare pe calculator pentru mainframe-
uri, software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, cartele codificate pentru
accesarea software-ului de calculator, software
pentru controlul funcționării dispozitivelor audio
și video, software pentru prelucrarea imaginilor,
materialelor grafice și textelor, software de
calculator pentru crearea de modele financiare,
software de simulare pentru utilizare cu
calculatoarele digitale, software de imagistică
prin satelit pentru interpretarea fotografiilor,
software de operare pentru wan (rețea zonă
extinsă), software de calculator pentru controlul
accesului la calculatoare, software de calculator
care permite jucarea de jocuri, software de
procesare a datelor pentru procesarea textelor,
software de calculator care permite schimb
de informații, software de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, software de
prelucrare de imagini pentru camere auto,
platforme software care permit utilizatorilor
să strângă bani, software pentru sisteme
electronice de asistență la condus, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software educaţional care conține instrucțiuni
pentru jucarea jocurilor, software pentru realitate
augmentată destinat creării de hărți, software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
digitale, software care permite funizarea de
informații prin internet, middleware pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, software de calculator în legătură
cu domeniul medical, software de calculator
descărcabil pentru transmiterea de informații,
software de calculator înregistrat pentru șofat
în siguranță, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, software de calculator pentru
curățarea și optimizarea sistemelor, software
chatbot de calculator pentru simularea de
conversații, software pentru gestionarea ciclului
de viață al produselor, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale, înregistrate sau
descărcabile, software de recunoaștere optică
a codurilor de bare, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și pentru
publicare, software pentru contabilizarea gazelor
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cu efect de seră, software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator pentru citirea la distanță a contoarelor,
software de jocuri electronice pentru dispozitive
electronice de mână, software de divertisment
interactiv, descărcabil, pentru jocuri pe
calculator, software informatic pentru convertirea
documentelor imagini în formate electronice,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale prin
internet, înregistrate sau descărcabile, software
de calculator pentru scanarea imaginilor și
a documentelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
software de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a
unui sistem informatic, software pentru crearea
și editarea de muzică și sunete, software
de calculator pentru interpretarea amprentelor
digitale sau palmare, software pentru facilitarea
tranzacțiilor securizate cu cărți de credit,
programe de jocuri pe calculator înregistrate
pe benzi (software), suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
software de calculator pentru compilarea de
date de localizare, software de calculator pentru
colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software de
calculator înregistrat pentru conducere auto în
siguranță, software pentru comanda aparatelor
și instrumentelor pentru iluminat scenic, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software pentru jocuri de calculator folosit
pe aparate mobile, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile, software pentru jocuri de calculator
utilizat jocuri interactive online, software de
sistem de gestionare a fluxului de lucru,
software pentru aparate de jocuri video de tip
arcadă, platforme de editare colaborativă în
timp real (RTCE) (software), software pentru
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere
(ECM), software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (IDS), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru

terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru controlul și
îmbunătățirea calității sunetului la echipamentele
audio, software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software
de calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, programe de jocuri pe calculator
descărcate de pe internet (software), software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software pentru comerț
prin intermediul unei rețele globale de
comunicații, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru gestionarea operațională a cardurilor
magnetice și electronice portabile, software
pentru organizarea și vizualizarea de imagini
digitale și fotografii, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, cutii adaptate pentru stocarea
de discuri de software de calculator, calculatoare
personale care includ software privind informații
legate de dietă, software pentru integrarea
de publicitate online pe site-uri web, software
pentru închirierea de spațiu publicitar pe site-
uri web, software de calculator care permite
căutarea ți recuperarea de date, software de
calculator descărcabil de pe rețele globale de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru jocuri folosit împreună cu
consolele de jocuri video, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele
de calculatoare, software de sistem și de
suport de sistem și firmware, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de calculator
pentru comunicarea între calculatoare printr-o
rețea locală, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software de calculator interactiv
care furnizează informații de navigație și
călătorie, software de calculator pentru creare
de seturi de caractere și fonturi, hardware
de calculator folosit la ingineria de software
asistată de calculator, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor și a bazelor de
date, software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
pentru procesarea plăților electronice către și
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de la alte persoane, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
modele tridimensionale, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software de calculator
folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(API), software care permite furnizarea de
medii electronice prin rețele de comunicare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri
și jocuri de noroc, software descărcabil pentru
accesul și comanda la distanță a unui calculator,
software de calculator descărcabil pentru a fi
utilizat ca portmoneu electronic, software de
aplicații pentru calculatoare personale pentru
sistemele de control al documentelor, software
de calculator pentru sisteme biometrice de
identificare și autentificare a persoanelor,
software informatic destinat utilizării în crearea
și elaborarea de site-uri web, software pentru
căutarea și recuperarea de informații printr-o
rețea de calculatoare, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul
rețelelor informatice globale, software pentru
jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de control pentru
iluminat destinat utilizării în locații comerciale
și industriale, software pentru aplicații de
calculator destinat utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (IOT), software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software informatic
destinat utilizării pentru furnizarea accesului
multiplu la o rețea informatică globală, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control al
documentelor, software de monitorizare, analiză,
control și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software pentru administrarea de date și fișiere
și pentru baze de date, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
și de securitate pentru clădiri, software de

calculator folosit la sistemele de asistență pentru
luarea de decizii medicale, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă pentru comenzi și
livrare de alimente, software de calculator pentru
comanda de la distanță a aparatelor de iluminat
electric, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, software pentru jocuri care ofera
sau afiseaza castigul jucatorului din masinile
de joc, software de calculator pentru migrarea
între distinctele sisteme de operare folosite de
rețeaua informatică, programe informatice și
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini folosite pe telefoane mobile, software
informatic care permite calculatoarelor să
ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software descărcabil sub formă de
aplicații mobile pentru restaurante virtuale pentru
livrare și comenzi, software de calculator
pentru comanda de la distanță a mașinilor și
echipamentelor de birou, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, software pentru accesarea repertoriilor de
informații care pot fi descărcate din rețeaua
globală de calculatoare, simulatoare electronice
pentru antrenamente sportive (aparate didactice
pe bază de software și hardware de calculator),
software de calculator pentru controlul vocal
al unui calculator și al modului de operare
al acestuia, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile și alte
aparate electronice de larg consum, software
de calculator pentru aplicații mobile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală, software pentru comerțul
electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacții comerciale electronice prin intermediul
unei rețele informatice globale, software pentru
îmbunătățirea posibilităților audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, și anume integrarea de
text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele cu
altele, software de comunicare pe calculator
care permite clienților să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, instrucțiuni de operare
și utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare și software de calculator, îndeosebi
pe dischete sau cd-rom-uri, hardware pentru
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server de acces la rețea, suporturi de montare
pentru hardware de calculatoare, hardware
pentru lan (rețea locală de operare), polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, hardware de calculator pentru
transmisia de date de localizare, hardware de
calculator pentru compilare de date de localizare,
hardware de calculator pentru culegerea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware
de calculator pentru procesare de semnale
audio și video, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
hardware de calculator pentru accesare și
transmisie de date la distanță, hardware pentru
procesarea de plăți electronice către și de la
alții, module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (IOT).
37. Înlocuirea de componente hardware
pentru îmbunătățire, reparații de hardware
de calculator, întreținerea de hardware
de computer, instalare de hardware (de
calculator), instalare de hardware pentru sisteme
informatice, instalare de hardware pentru
accesul la internet, servicii de întreținere
pentru hardware de calculator, instalare și
reparații de hardware de calculator, întreținere
și reparații de hardware de calculator, instalare
și reparare de hardware de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparații de componente
hardware de calculator, instalare de hardware
pentru controlul accesului ca serviciu (acaas),
înlocuire de hardware de rețele de calculatoare
și telecomunicații pentru îmbunătățire, reparare
și întreținere de hardware de calculator și
de telecomunicații, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, reparare
și întreținere de hardware pentru aparate de
procesare a datelor, consultanță în legătură cu
instalare, întreținere și reparații de hardware de
calculator, instalare hardware de calculator și
a aparatelor de telecomunicații, întreținere și
reparare, instalare și întreținere de hardware
pentru rețele de calculatoare și acces la internet,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de echipamente pentru benzinării,
servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule, reparații sau întreținere de
echipamente pentru stații de benzină, conversia
motoarelor pe benzină în motoare cu combustibil
diesel.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, proiectare

de hardware, dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, testare de hardware de calculator,
închirierea de hardware de calculator, proiectare
de hardware de calculator, închirieri de
hardware și software, dezvoltarea de hardware
pentru jocuri video, consultanță tehnică privind
utilizarea de hardware, proiectare personalizată
de hardware pentru calculatoare, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consultanță în materie de hardware de
calculator, proiectare de hardware pentru
prelucrarea semnalelor digitale, cercetare
privind dezvoltarea de hardware de calculator,
configurare de hardware de calculator folosind
software, cercetare în domeniul hardware-ului
de calculator, servicii de proiectare de hardware
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, proiectare de hardware
și software pentru calculator, dezvoltare de
hardware si software de calculator, proiectare
de hardware pentru operatori audio și video,
servicii de consultanță în materie de hardware de
calculator, proiectare și dezvoltare de arhitectură
pentru hardware de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware pentru industria de
prelucrare, furnizare de echipamente hardware
în time-sharing (timpi partajați), instalarea de
software, proiectare de software, creare de
software, elaborare de software, actualizarea
software-ului, inginerie de software, întreținere
de software, dezvoltare de software, închirierea
de software, inginerie de software informatic,
software ca serviciu (SaaS), programare de
software educativ, proiectare personalizată de
software, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, servicii de personalizare
de software, scriere de software de calculator,
design și dezvoltare de software, copiere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, modernizare de software de
calculatoare, testare de software de calculator,
programare de software pentru telecomunicații,
dezvoltare de software pentru terți, actualizarea
software-ului pentru computer, configurare de
software de calculator, întreținere și reparare
de software, reparare de software de calculator,
proiectare de software pentru terți, dezvoltare
software, programare și implementare, servicii
de consultanță pentru software, furnizare de
software nedescărcabil online, închiriere de
software de divertisment, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, proiectare de
software pentru drivere, dezvoltare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
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și închiriere de software, software ca serviciu
(SaaS) care oferă software pentru rețele neurale
profunde, închirierea de programe (software)
pentru computere, proiectare de software de
realitate virtuală, elaborare și actualizare de
software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, programare de software
pentru gestionarea energiei, asigurarea utilizării
temporare de software web, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru gestionarea inventarului,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
pentru prelucrarea imaginilor, consultanță în
domeniul proiectării de software, cercetare
și dezvoltare de software informatic, studii
de proiecte privind software-ul, dezvoltare de
software-uri multimedia interactive, dezvoltare
de software de realitate virtuală, închirieri de
calculatoare și de software, programare de
software pentru publicitate online, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, servicii tehnice de descărcare
de software, proiectare de software pentru
telefoane inteligente, actualizare de software
pentru telefoane inteligente, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, proiectare
de software pentru jocuri video, dezvoltare
de software pentru jocuri video, programare
de software pentru jocuri video, închiriere
de software pentru jocuri video, închirierea
și întreținerea software-ului de computer,
proiectare de software pentru procesarea
semnalului digital, dezvoltare de software
pentru procesarea semnalului digital, întreținere
și modernizare de software de calculator,
scriere și actualizare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator, proiectare și scriere de software
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, întreținere
de software pentru accesul la internet, instalare
de software pentru baze de date, cercetare
privind dezvoltarea de software de calculator,
închiriere de software de calculator pentru
călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, configurare de rețele
de calculatoare folosind software, programare de
software pentru platforme de internet, instalare

de software pentru accesul la internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
identificarea defecțiunilor în software-ul de
calculator, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, proiectare la comandă de pachete
de software, întreținere și actualizare de software
de calculator, controlul calității privind software-ul
de calculator, servicii de instalare și întreținere de
software, actualizare de software de calculator
pentru terți, actualizarea și ameliorarea software-
ului de calculator, servicii de programare de
software de calculator, cercetare în materie de
software de calculator, servicii pentru proiectare
de software de calculator, servicii pentru
scrierea de software de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, programare
de software pentru studii de piață, creare
și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software
de calculator, dezvoltare de software pentru
prelucrare de imagini, proiectare și dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru sisteme de operare, dezvoltare de
software pentru sisteme de operare, închiriere
de software de jocuri pe calculator, proiectare
de software de procesare de text, întreținere
de software de prelucrare a datelor, dezvoltare
de software de procesare de text, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de
comunicații, actualizare de software pentru
sisteme de comunicații, programare de software
pentru jocuri pe calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, instalare,
reparare și întreținere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio și
video, închirieri de calculatoare și de software
de calculator, închiriere de software de calculator
pentru gestiune financiară, găzduire de software
destinat utilizării la gestionarea bibliotecilor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestiunea energiei, proiectare, dezvoltare și
programare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru planificarea
rutelor, consultanță privind software-ul pentru
sisteme de comunicații, închiriere de software
pentru baze de date electronice, programare
de software pentru platforme de comerț
electronic, servicii consultative și informații
despre software de calculator, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), programare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, programare de software pentru
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importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de realitate virtuală,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, servicii de proiectare
privind software-ul de calculator, servicii de
calibrare privind software-ul de calculator,
eliminarea erorilor de software de calculator
pentru terți, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
și actualizarea software-ului informatic, instalare,
întreținere și actualizare de software de
calculatoare, instalare, actualizare și întreținere
de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
creare, întreținere și modernizare de software de
calculator, proiectare de software pentru terți în
domeniul calculatoarelor, proiectare, întreținere
și actualizare de software de calculator,
proiectare, actualizare și întreținere de software
de calculator, identificarea problemelor de
hardware și software pentru computere,
proiectare de software pentru operatorii audio
și video, punere la dispoziție temporară
de software informatic nedescărcabil, creare
și dezvoltare de software pentru jocuri
video, proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, proiectare de
software pentru baze de date informatice,
dezvoltare de software pentru baze de
date informatice, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, întreținere
de software utilizat în domeniul comerțului
electronic, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, consultanță în
domeniul software-ului ca serviciu (SaaS),
leasing de software cu autentificare unică
pentru aplicații, concepere și dezvoltare de
software cu autentificare unică, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
pentru a permite furnizorilor de software
să urmărească conținutul multimedia, servicii
software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare automată, învățare
aprofundată și rețele neurale profunde, servicii
de consultanță profesională privind software-
ul de calculator, proiectare de software pentru
stocarea și recuperarea informațiilor multimedia,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru investiții, instalare,
întreținere, actualizare și îmbunătățire de
software de calculator, proiectare de software

destinat utilizări cu mașini de tipărit, întreținere
și actualizare de software pentru sisteme de
comunicare, cercetare în materie de programe și
software de calculatoare, instalare și întreținere
de software pentru baze de date, asigurarea
utilizării temporare de un software nedescărcabil
pentru afaceri, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, închiriere de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, proiectare și dezvoltare
de software pentru jocuri de calculator,
dezvoltare de software pentru compresia și
decompresia conținutului multimedia, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, dezvoltare de programe software
pentru operațiuni securizate în rețea, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
actualizare și întreținere de software și programe
de calculator, instalare și întreținere de software
pentru acces la internet, servicii de asistență
și întreținere pentru software de calculator,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, instalare, întreținere
și reparații de software pentru sistemele
computerizate, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, dezvoltare
de software pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, elaborare de programe
pentru calculator și proiectare de software,
servicii de consultanță în materie de calculatoare
și software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
de software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, leasing de software cu
privire la cotații de preț, instalare de software
pentru controlul accesului ca serviciu (AcaaS),
furnizarea accesului temporar la software de
divertisment interactiv nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrare de imagini, proiectare și
dezvoltare de software pentru sisteme de
operare, consultanță în materie de proiectare și
dezvoltare de software, furnizare de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
proiectare și dezvoltare de software de
recuperare a datelor, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, servicii
de cercetare și consultanță privind software-
ul de calculator, proiectare de software pentru
procesare și distribuție de conținut multimedia,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

479

servicii de studii de fezabilitate privind software-
ul de calculator, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
programare de software de calculator pentru
evaluarea și calcularea datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru prelucrarea textelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
controlul proceselor, furnizare de informații în
domeniul proiectării de software de calculator,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării
de software de calculator, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
calculator, consultanță tehnică privind instalarea
și întreținerea de software de calculator,
dezvoltare și întreținere de software pentru
baze de date electronice, servicii de consiliere
și de dezvoltare de software de calculator,
cercetare privind dezvoltarea de programe și de
software de calculator, instalare, întreținere și
actualizare de software pentru baze de date,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea inventarului,
proiectare și dezvoltare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, dezvoltare de
soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, servicii de asistență tehnică în
materie de software de calculator, servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator, servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date electronice,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SaaS),
furnizare de consiliere tehnică cu privire la
hardware și software, dezvoltare de software de
aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, furnizare de software
de calculator într-o rețea informatică globală,
dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (ABPD),
furnizarea accesului temporar la software cu
autentificare unică online, nedescărcabil, servicii
de consultanță în materie de utilizare de
software de calculator, închirieri de software de
calculator pentru citirea unui flux de date, servicii
de inginerie de software pentru programe de
procesare a datelor, programare de software

de calculator pentru citirea, transmiterea și
organizarea datelor, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
servicii de consultanță privind calculatoarele
care utilizează medii de software heterogene,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil pentru traducere, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, închiriere de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (AcaaS), platforme pentru inteligență
artificială sub formă de software ca serviciu
(SaaS), platforme pentru design grafic sub
formă de software ca serviciu (SaaS), creare
și dezvoltare de software de calculator pentru
simulare de vehicule, servicii de asistență
tehnică referitoare la software și aplicații de
calculator, permiterea utilizării temporare de
instrumente pentru dezvoltarea de software
online nedescărcabil, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor, proiectare
și dezvoltare de software de calculator destinat
utilizării cu tehnologia medicală, proiectare și
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, dezvoltare de
software de calculator destinată utilizării cu
dispozitive de control programabile, dezvoltare
și testare de metode de calcul, de algoritmi
și de software, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, servicii
de consultanță și de informații privind închirierea
de software de calculator, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit
pentru grafică, proiectare și dezvoltare de
software și hardware pentru amplificarea și
transmiterea semnalelor, servicii de consultanță
în materie de software de calculator folosit pentru
editare, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
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facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, realizarea de studii de fezabilitate
privind hardware-ul și software-ul de calculator,
concepere și dezvoltare de software de operare
pentru rețele private virtuale (VPN), servicii
de consultanță și de informații referitoare la
întreținerea de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru dezvoltarea de site-uri
web, închiriere de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, proiectare și dezvoltare de software
de operare pentru rețele de calculatoare și
servere, programare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, întreținere de software de calculator
utilizat pentru exploatarea aparatelor și utilajelor
de umplere, servicii de consultanță în materie
de interfețe om-mașină pentru software de
calculator, studii de proiecte tehnice în domeniul
hardware-ului și software-ului de calculator,
dezvoltare de software pentru conversia de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de software pentru conversie de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele
comerciale, advisory și servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor și software pentru jocuri
video, furnizare de informații despre proiectarea
și dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru utilizare în
comunicații, furnizare de software online care
nu poate fi descărcat, pentru procesare de
text, întreținere de software de calculator
cu privire la siguranța calculatoarelor și
prevenirea riscurilor informatice, actualizare de
software de calculator cu privire la siguranța
calculatorului și prevenirea riscurilor informatice,
programare de software de calculator pentru
dicționare și baze de date electronice pentru
traduceri, dezvoltare de software de calculator
destinate utilizării cu sisteme de comutare
acționate de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, prestare de servicii de informații,

consiliere și consultanță în domeniul software-
ului de calculator, servicii de consultanță în
materie de închiriere de calculatoare și de
software de calculator, servicii de consultanță
în domeniul dezvoltării de produse și al
îmbunătățirii calității produselor software, leasing
de software de calculator pentru citirea bazelor
de date cuprinzând cotații de preț, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, dezvoltare
de software pentru proiectare asistată de
calculator/fabricație asistată de calculator (CAD/
CAM), servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, închirierea de software informatic,
de echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
destinat utilizării în aplicații pentru monitorizarea
radiodifuziunii, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
pentru utilizare în gestionarea lanțului de
aprovizionare, furnizare de acces temporar la
software online care nu poate fi descărcat,
pentru procesare de text, furnizare de servicii
de aplicații informatice (ASP), și anume găzduire
de aplicații software de calculator pentru terți,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
programare de software pentru portaluri de
internet, spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date (software) concepute pentru construcții
și producția automatizată (cad/cam), furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie de deschidere a unei sesiuni
unice pentru aplicații software online, asigurarea
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utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea
și publicarea de jurnale și bloguri personale
online, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare și
imprimare, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi coletelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea procesării
expedițiilor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
elaborării documentelor de transport prin rețele
de calculator, intraneturi și internet, proiectare și
dezvoltare de hardware de calculator, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
servicii de consiliere privind hardware-ul de
calculator, proiectare de hardware de calculator
pentru industriile producătoare, dezvoltare
de componente hardware pentru procesarea
semnalului digital, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea hardware-ului pentru computere,
servicii de proiectare în domeniul hardware-
ului de calculator, dezvoltare de hardware
de calculator pentru jocuri pe calculator,
proiectare de hardware pentru prelucrarea
și distribuirea conținuturilor media, dezvoltare
de componente hardware de calculator
pentru industriile prelucrătoare, dezvoltare de
componente hardware pentru operatorii video
și audio, consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, proiectare de
hardware pentru stocarea și recuperarea datelor
multimedia, proiectare de hardware pentru
comprimarea și decomprimarea conținuturilor
multimedia, închirieri de hardware de calculator
și aparate periferice pentru calculator, servicii de
cercetare și consultanță privind hardware-ul de
calculator, dezvoltare de componente hardware
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, servicii de consultanță profesională
în materie de hardware de calculator, dezvoltare
de componente hardware pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, dezvoltare de
componente hardware pentru procesarea și
distribuirea conținutului multimedia, servicii de
consiliere și consultanță privind hardware-

ul de calculator, servicii de cercetare și
dezvoltare în domeniul hardware-ului de
calculator, servicii de consultanță în materie de
proiectare de hardware de calculator, servicii
de consiliere și informare privind proiectarea și
dezvoltarea de hardware, furnizare de servicii
de autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru
tranzacții comerciale electronice, dezvoltare de
componente hardware pentru conversia de date
și conținut multimedia între diferite protocoale,
servicii de consiliere și consultanță privind
proiectarea și dezvoltarea de hardware pentru
calculatoare, proiectare de hardware pentru
conversia datelor și a conținuturilor multimedia
între diferite protocoale.

───────

(210) M 2020 07490
(151) 19/10/2020
(732) ERFELLO STORE SRL, CALEA

PLEVNEI NR.145B, BL.3, AP.3085,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060012,
ROMANIA

(540)

ERFELLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice pentru înfrumusețare și
îngrijire personală.
18. Genți, portofele, curele din piele sau
înlocuitori.
25. Curele din piele sau înlocuitori
(îmbrăcăminte).
35. Servicii de comerț cu produse diverse, în
special produse de cosmetică, înfrumusețare și
îngrijire personală, genți, portofele, curele din
piele sau înlocuitori, servicii de vânzare prin
magazine online.

───────
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(210) M 2020 07491
(151) 19/10/2020
(732) DAN RAZVAN PLUMB, CALEA

MOSILOR, NR. 270, BL. 14, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BESTINFORM

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă
în managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
servicii de intermediere comercială, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, optimizarea traficului
site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicaţii, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, furnizarea de
forumuri online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele

globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor
de calculator, crearea şi menţinerea de site
web, proiectare de software pentru calculatoare,
consultanţă software pentru calculatoare,
găzduirea site-urilor (site-uri web), mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 07493
(151) 19/10/2020
(732) PREMIERE HOME CONSTRUCT

SRL, STR. STEJAR, NR. 52, AP. 1,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ENKA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate: negru, roşu, 
galben,portocaliu, verde, roz, mov, 
albastru,violet, maro

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

35. Marketing imobiliar.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, finanțare
imobiliară, servicii de agenți imobiliari, servicii de
coproprietate imobiliară, consultanță imobiliară,
investiții imobiliare, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, agenții imobiliare, evaluări imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, finanțarea
creditelor imobiliare, evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de multiproprietate în
domeniul imobiliar (servicii imobiliare),
servicii ale agentului imobiliar, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor.

───────

(210) M 2020 07494
(151) 19/10/2020
(732) ALEXANDRU GRECEA, STR.

HĂRMANULUI NR.29, BL.2, SC.B,
AP.12, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

CENTOCITTÀ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, servicii de disc jockeys pentru
petreceri şi evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, servicii de divertisment
în timp real şi servicii de divertisment

muzical, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), organizare şi planificarea de
petreceri, consultanţă în materie de planificare
de evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2020 07495
(151) 19/10/2020
(732) DELIA LEBADA SRL, STR.

JUDEŢULUI NR. 1, ET. 1, AP.
103, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

LEBADA LAKE RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi
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de încălzire centrală şi de montaj de
echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi
construcţii inginereşti, construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.

───────

(210) M 2020 07496
(151) 19/10/2020
(732) SC PARTENERII SENOL 61

SRL, STR. LIZEANU NR. 5, LOT.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BOMB Döner Kebap

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet.

───────

(210) M 2020 07498
(151) 28/10/2020
(732) SC ROMSTAL IMPEX SRL,

ŞOS. VITAN-BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

VILLETTA

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 07.03.01; 07.03.15; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

clase:
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
ale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de

(591) Culori revendicate: roşu, bleu, 
grena,alb, gri, negru

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii de
încălzire prin pardoseală, umidificatoare, mașini
electrice de făcut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, coloane de distilare,
aparate de distilare, nu pentru scopuri ştiinţifice,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,

aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
vase de expansiune pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, hote de extracţie pentru
bucătării, fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive ,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal,
aparate de alimentare pentru cazanele de
încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
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cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau ape, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari
pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare [încălzire], turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de

refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solaria), robinete pentru ţevi şi conducte/
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete*/
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă)/closete cu
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
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maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru

verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
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curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele
pentru scopuri medical, diafragme (acoustică),
diafragme pentru aparate ştiinţifice, diafragme
(fotografie), maşini de dictare (dictating
machines), aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice, de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală, agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice
pentru produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, sisteme electronice
de control al accesului pentru uşile cu
interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table

electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie,
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile , pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţz (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţzuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
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căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED):
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,

electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină: condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, prisme
(optică), sonde pentru scopuri ştiinţifice,
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procesoare (unităţi centrale de procesare)/
unităţi centrale de procesare, ecrane de
proiecţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor X, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecţie pentru aviatori, căşti
de protecţie, măşti de protecţie,nu pentru uz
medical, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căști de protecție, rezistenţe,
electrice, măşti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),

simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare, roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie, regulatoare
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de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi, nu pentru
uz medical, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane

video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată pentru construcţii, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale de
construcţii), sticlă alabastru, alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
piatră artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor ,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
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pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/rame
de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice, ţevi de
scurgere, nemetalice, sifoane de scurgere
(supape), nemetalice sau din plastic, grătare,
nemetalice, conducte, nemetalice, pentru
instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat,
pământ pentru cărămizi, sticlă emailată, pentru
construcţii, colibe, pâslă pentru construcţii,
garduri, nemetalice, figurine din piatră, ciment
sau marmură/statuete din piatră, ciment sau
marmură, şamotă de foc/cărămidă refractară
de foc, argilă refractară/şamotă ( material
refractrar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,

capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe , cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos*, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă , platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia misipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
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nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,

produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun*, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată , turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare , rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară , somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare/
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
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moluşte, vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje) , furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul

comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial ,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
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recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea

şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea clădirilor
(interior), curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea maşinilor de curăţare, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), repararea
ceasurilor şi a ceasornicelor, repararea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
echipamentelor de construcţii, construcţie*,
furnizarea de informaţii privind construcţia,
consultanţă în construcţii , închirierea
macaralelor (echipamente de construcţii),
demolarea clădirilor, curăţarea scutecelor,
închirierea maşinilor de uscat vesela, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, servicii de reîncărcare de cartuşe
de cerneală, încărcarea maşinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încarcăre a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobile
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare ,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor , zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

496

echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte

persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am.)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheţii,
lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
alimbare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare/
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
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transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
salvare subacvatică, descărcarea încărcăturilor,
servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor, carting.

───────

(210) M 2020 07499
(151) 20/10/2020
(732) SAMED AYGUN, STR. LAVANDEI,

NR. 2, BL. N20C1, AP. 1, JUD.
ILFOV, ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Justinox
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de distribuție a băuturilor
refrigerate, aparate de distribuire a apei
purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de
răcire cu gaz, aparate de răcire, electrice,
aparate de răcire pentru orez, aparate
pentru congelarea alimentelor, aparate pentru
distribuirea de băuturi reci, aparate pentru răcire,
aparate pentru răcirea băuturilor, aparate și
instalații pentru răcire, bancuri de refrigerare,
aparate și mașini de fabricare a cuburilor de
gheață, camere de răcire pentru depozitare,
camere de congelare, condensatoare de răcire,
altele decât componentele maşinilor, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame
(vitrine pentru depozitarea vinului), electrice,
cutii frigorifice, electrice, dispozitive pentru
stocarea gheții, dispozitive refrigerante pentru
expunerea produselor, dispensere automate de
gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri frigorifice
pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea

alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele automate),
elemente refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere
de uz casnic, frigidere electrice, frigidere
electrice de uz casnic, frigidere pentru gheață
(de uz casnic), frigidere pentru vin, frigidere
portabile, maşini şi aparate frigorifice, dulapuri
frigorifice, hote de extracție pentru frigidere,
instalații de refrigerare, instalații de răcire pentru
fluide, instalații de răcire pentru congelare,
instalații pentru răcirea laptelui, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, lăzi de congelare
pentru carne, lumini de interior pentru frigidere,
lăzi frigorifice, aparate automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi
de frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice
electrice, răcitoare de lichide (instalații), sertare
pentru frigidere, unități frigorifice comerciale,
unități frigorifice utilizate pentru depozitare, uși
de frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, maşini de
gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare, aparat
de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
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ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare
(altele decât cele utilizate în laborator), căni
încălzite electric, cărucioare cu rotile pentru
servire (încălzite), cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu inducție,
cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare cu
microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare electrice de
băutură pentru catering, distribuitoare electrice
de băuturi, dulapuri electrice pentru dospirea
controlată a aluatului, elemente electrice de
încălzire, fierbătoare electrice, filtre de cafea
electrice, filtre de ceai (aparate), filtre electrice
de cafea, friteoze electrice, friteuze industriale,
fântâni de ciocolată, electrice, grătare (aparate
de gătit), grilluri electrice, hote aspirante pentru
mașini de gătit, hote de ventilație pentru
sobe, căni electrice, instalații automate pentru
prepararea cafelei, instalații industriale de gătit,
instalații pentru copt, instalații pentru gătit,
instalații pentru încălzirea mâncării, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, mașini de gătit,
mașini de prăjit, mașini electrice de gătit, oale
(încălzite electric), oale electrice (de uz casnic),
oale electrice de gătit, plite, platouri electrice
pentru servit, plite cu inducție, plite electrice,
plăci de încălzire (de uz casnic), plite pentru
gătire (maşini electrice), plite pentru gătit (maşini
electrice), rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar
(aparate de gătit), unități de încălzire, vase de
gătit electrice pentru scopuri industriale, vitrine
termice, vitrine termice pentru alimente, vitrine
termice pentru sectorul restaurației.
20. Bănci de lucru cu menghine (mobilier), mese
(mobilier), mese din metal, mese laterale, mese
pentru săli de mese, mese pliante, măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, mese pentru
grădină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu: aparate de distribuție a
băuturilor refrigerate, aparate de distribuire a
apei purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de

răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
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electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice
pentru scopuri industriale, vitrine termice, vitrine
termice pentru alimente, vitrine termice pentru
sectorul restaurației, bănci de lucru cu menghine
(mobilier), mese (mobilier), mese din metal,

mese laterale, mese pentru săli de mese, mese
pliante, măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe de
ceai, mese pentru grădină.

───────

(210) M 2020 07501
(151) 19/10/2020
(732) GRIGORE MICLӐUŞ, STR.

AMAŢIULUI, NR.47, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

ALTORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14

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

9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software descărcabil
pentru țigări electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi

(591) Culori revendicate: negru, auriu, alb,
roşu
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publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
24. Lenjerie de uz casnic, de exemplu,
cearceafuri, dosuri de perne, prosoape din
materiale textile, textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, lenjerie de pat, pături pentru pat.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
26. Pandantive, altele decat cele pentru bijuterii,
inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri, aplicaţii
(mercerie), insigne pentru purtare, nu din metale
preţioase.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri,
filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări care conţin
substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, soluţii lichide
pentru ţigările electronice, cartomizoare pentru
țigări electronice, atomizoare pentru țigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe
de tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare

───────

(210) M 2020 07503
(151) 19/10/2020
(732) MARK TOTAL CLEANING

SOLUTIONS SRL, STR. SUCEVEI,
NR. 5, SC. B, ET. 2, AP. 7,
JUD. BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, COMPLEX VIVANDO, SC.
1, ET. 1, BIROU 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

L'ARTIGIANO DEL GUSTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

clase:
30. Pizza.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, publicitate, administrare a
afacerilor pentru restaurante.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de restaurant și bar.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07504
(151) 19/10/2020
(732) British American Tobacco

(Brands) Limited, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GL, MAREA BRITANIE

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEO PURPLE TROPIC MIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 07505
(151) 19/10/2020
(732) SC HERBAGETICA SRL,

STR. FLORILOR NR.1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRAŞOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA MAGNEZEN
calm STRES CALM Rhodiola

rosea 8 B-uri naturale
Magneziu marin +3 adaptogeni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11

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

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinților şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#005A95), portocaliu (HEX #f37048),
alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2020 07506
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Osteozen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07507
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Neurozenal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07508
(151) 19/10/2020
(732) BOGDAN IVAN, STR. CODRII

NEAMTULUI NR.13, BL. NB1BIS,
AP. 28, SC. 1, ET. 4, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032432, ROMANIA

(540)

Trepo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Biciclete pentru copii nu jucării, vagonete
pentru copii (mijloace de transport), cărucioare
pentru copii, cărucioare pliabile pentru copii,
scaune auto pentru copii, hamuri pentru
cărucioare de copii, prelate de anvelope pentru
biciclete de copii, cărucioare pentru copii, coșuri
pentru cărucioare de copii, prelate de cărucioare
pentru copii, scaune auto portabile pentru copii,
copertine pentru cărucioare de copii, cărucioare
mici pentru transportul copiilor, cărucioare pentru
copii care încorporează landouri, scaune pentru
copii folosite în vehicule, scaune înălțătoare
pentru copii, pentru vehicule, acoperiș protector
pentru cărucioare de copii, hamuri folosite la
cărucioarele de copii, husă de scaun auto pentru
copii, scaune auto de siguranță pentru copii,
perne pentru copii pentru scaunele vehiculelor,
scaune pentru copii adaptate pentru biciclete,
genți adaptate pentru cărucioare de copii,
cadre pentru susținerea copiilor în vehicule,
amortizoare de cauciuc pentru cărucioare
de copii, centuri de siguranță pentru copii,
pentru vehicule, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru mașină, capote și huse pentru
cărucioare de copii, scaune de siguranță
pentru copii (pentru vehicule), scaune pentru
copii pentru utilizare în mașini, scaune de
siguranță pentru copii pentru automobile, genți
adaptate pentru cărucioare sport de copii,
scaune pentru transportul copiilor folosite în
vehicule, plase contra țânțarilor adaptate la
cărucioare pentru copii, saci pentru picioare
adaptați pentru cărucioare de copii, centuri de
siguranță pentru copii pentru utilizare în vehicule,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

503

hamuri de siguranță pentru copii, pentru scaune
de vehicule, scaune de siguranță pentru bebeluși
și copii pentru vehicule, elemente de securizare
pentru copii pentru scaunele de vehicule, saci
pentru picioare adaptați pentru cărucioare sport
de copii, dispozitive de securizare pentru copii
utilizate pentru scaunele de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune auto speciale
pentru copii (pentru vehicule), suporturi de
centuri de siguranță pentru copii pentru scaune
de automobile, scaune de siguranță adaptate
pentru a fi utilizate de copii în vehicule,
dispozitive de reținere pentru vehicule folosite
la scaune auto speciale pentru copii, cărucioare
pentru bebeluși cu suporturi de bebeluși
detașabile, scaune auto portabile pentru
bebeluși, dispozitive de transport cu roți, pentru
bebeluși, scaune de siguranță pentru bebeluși,
utilizate în vehicule, hamuri de siguranță
pentru vehicule, pentru scaune auto tip scoică
pentru bebeluși, dispozitive de reținere pentru
vehicule folosite pentru scaunele auto tip scoică
pentru bebeluși, vehicule cu telecomandă,
altele decât cele de jucărie, genți special
pentru triciclete, rastele pentru biciclete sau
triciclete, trotinete (vehicule), trotinete electrice
(vehicule), trotinete cu pedale (vehicule),
trotinete de zăpadă tip sanie (vehicule), rucsacuri
pentru parașute, genți pentru biciclete, genți
gonflabile utilizate în aeronave, genți pentru
portbagaje de biciclete, genți pentru bortbagaje
de motociclete, genți laterale adaptate pentru
vehicule cu două roți, scaune pentru automobile,
scaune de automobile, scaune pentru aeronave,
scaune de vehicule, scaune de transport,
scaune ejectabile pentru aeronave, scaune
pentru vehicule acvatice, scaune de mașini
decapotabile, scaune ejectabile pentru vehicule,
scaune gonflabile pentru vehicule, scaune
sport pentru automobile, cotiere pentru scaune
cu rotile, scaune cu rotile acționate electric,
perne pentru scaune cu rotile, spătare pentru
scaune de vehicule, huse de scaune pentru
automobile, harnașamente pentru scaune de
mașină, scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru autovehicule, huse
pentru scaune de vehicule, tetiere pentru scaune
pentru automobile, tetiere pentru scaune de
vehicule, scaune de catapultare pentru pilot,
pneuri pentru scaune cu rotile, scaune de lemn
pentru vehicule, organizatoare pentru scaune
de mașină, perne pentru scaune de aeronave,
perne pentru scaune de automobil, perne pentru
scaune de vehicule, perne pentru scaune de
bărci, scaune de curse pentru automobile,
tapițerie pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaunele de vehicule, perne pentru

scaune de vehicule terestre, perne adaptate
pentru scaune de vehicule, huse pentru scaune
(ajustabile) pentru automobile, motoare electrice
pentru scaune cu rotile, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), scaune pentru vagoane
de cale ferată, tăvițe pentru scaune adaptate
pentru vehicule, scaune cu rotile cu acționare
manuală, perne pentru scaune de vehicule
maritime, hamuri de siguranță pentru scaunele
autovehiculelor, centuri de siguranță pentru
scaunele vehiculelor, subsisteme de scaune
pentru vehicule (componente ale scaunelor,
protecții laterale, sisteme de reținere), hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, centuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, centuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
huse detașabile (ajustabile) pentru scaune de
vehicule, tapițerie din piele pentru scaune
de vehicule, suporturi pentru brațe pentru
scaune de automobile, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse de scaune
ajustabile, tip mărgele, pentru vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru scaune de autovehicule (croite
pe formă), scaune cu rotile cu funcție de
ridicare electrice, benzi de fixare de scaune
pentru utilizare în vehicule, scaune pentru
animale de companie destinate utilizării în
vehicule, scaune rabatabile electrice aflate în
partea posterioară a mașinii, scaune înălțătoare
folosite cu hamuri de siguranță, pentru vehicule,
huse pentru scaune de mașină (fabricate pe
măsură sau adaptate), scaune cu funcție de
masaj folosite de către companii de zbor,
scaune cu rotile motorizate pentru persoanele
cu handicap și cu mobilitate redusă, scaune
cu rotile pentru invalizi (persoane cu o stare
de sănătate rea sau infirme), biciclete, biciclete
tandem, biciclete motorizate, biciclete pliabile,
biciclete sport, biciclete electrice, biciclete-taxi,
biciclete cu pedale, biciclete de cicloturism,
angrenaje de biciclete, biciclete pentru curse,
amortizoare pentru biciclete, biciclete de
munte, portbagaje pentru biciclete, axe pentru
biciclete, plase pentru biciclete, biciclete de
livrare, claxoane pentru biciclete, rastele
pentru biciclete, semnalizatoare pentru biciclete,
rasteluri pentru biciclete, roți de biciclete,
spătare pentru biciclete, motoare de biciclete,
angrenaje pentru biciclete, biciclete pliabile
electrice, componente structurale de biciclete,
huse adaptate pentru biciclete, roți libere pentru
biciclete, suporturi pentru biciclete (piese),
furci (componente pentru biciclete), mânere
rotative pentru biciclete, furci frontale pentru
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biciclete (componente) , sonerii metalice pentru
biciclete, remorci pentru biciclete (riyakah), roți
stabilizatoare pentru biciclete, roți ajutătoare
pentru biciclete, roți dințate pentru biciclete,
biciclete fără pedale (vehicule), huse pentru
ghidonul bicicletelor, ghidoane (componente ale
bicicletelor), frâne (componente ale bicicletelor),
lanțuri (componente ale bicicletelor), butuci
de roată pentru biciclete, manete de frână
pentru biciclete, componente pentru biciclete,
respectiv lanțuri, sisteme de suspensie (arcuri)
pentru biciclete, cabluri de frână pentru biciclete,
remorci pentru transport de biciclete, sisteme de
transmisie pentru biciclete, biciclete de curse de
șosea, apărătoare de lanț pentru biciclete, roți
dințate (componente pentru biciclete), suporturi
pentru biciclete pentru vehicule, suporturi de
biciclete pentru vehicule, schimbătoare de viteze
pentru biciclete, suporturi pentru biciclete (piese
pentru), huse de șei pentru biciclete, huse pentru
șei de biciclete, huse pentru șei de biciclete,
capete de ghidon pentru biciclete, lanțuri cu role
pentru biciclete, huse pentru furci (componente
pentru biciclete), frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, roți cu disc (componente
pentru biciclete), roți de angrenaje (componente
pentru biciclete), curele pentru pedale folosite la
biciclete, coburi de șa adaptate pentru biciclete,
accesorii pentru biciclete pentru transportarea
băuturilor, tije de ghidon (componente ale
bicicletelor), saboți de frână (componente ale
bicicletelor), schimbătoare de viteze pe spate
pentru biciclete, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, suporturi pentru sticle de
apă pentru biciclete, cadre, pentru transport
de bagaje, pentru biciclete, roți sub formă
de componente ale bicicletelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, componente
pentru biciclete, și anume furci pentru ghidon,
componente pentru biciclete, respectiv capete
de mânere de ghidon, șei pentru vehicule pe
două roți, biciclete sau motociclete, dispozitive
de reparație și vulcanizare de pneuri de biciclete,
ratrape și curele pentru fixarea piciorului pe
pedale la biciclete, jante pentru roți de biciclete
și vehicule pe două roți, camere de aer (pentru
vehicule motorizate pe două roți sau biciclete),
pompe de aer pentru vehicule cu motor pe
două roți sau biciclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, mașinuțe de golf motorizate, mașinuțe
de golf motorizate și computerizate, huse
adaptate pentru mașinuțe de golf motorizate,
cărucioare cu landouri detașabile, saci pentru

picioare adaptați pentru landouri, dispozitive
de reținere pentru vehicule folosite la landouri,
hamuri de siguranță pentru fixarea landourilor
în vehicule, scutere, scutere electrice, scutere
motorizate, scutere nemotorizate (vehicule),
scutere (pentru transport), scutere de apă,
scutere cu motor, scutere cu autobalans,
scutere electrice cu autobalans, coșuri adaptate
pentru scutere, scutere electrice cu o roată,
scutere pentru persoane cu mobilitate redusă,
scutere motorizate și nemotorizate de transport
personal, scutere electrice cu autobalans cu o
roată.
18. Umbrele pentru copii, rucsacuri pentru
purtat copii, rucsacuri pentru transportat copii,
portbebeuri pentru transportul copiilor, genți
de umăr pentru copii, hamuri de siguranță
pentru copii, marsupii pentru transportul copiilor
mici, suporturi de prins pe corp pentru
transportul copiilor, cadre de pus în spate pentru
transportul copiilor, rucsacuri, mini-rucsacuri,
rucsacuri mici, ranițe (rucsacuri), rucsacuri
pentru drumeții, rucsacuri pentru camping,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri de zi, rucsacuri tip
raniță, ghiozdane, ghiozdane școlare, randsels
(ghiozdane japoneze), genți, genți scoțiene,
bagaje (genți), genți boston, genți sportive, genți
impermeabile, genți diplomat, genți servietă,
mânere (genți), genți casual, genți de lucru,
genți pentru școlari, genți pentru drumeții, genți
pentru camping, genți pentru gimnastică, genți
din pânză, genți de pânză, genți de umăr,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
din piele, genți pentru sport, genți pentru sport,
genți de plajă, genți de seară, genți pentru șa,
genți pentru scutece, genți pentru haine, genți
pentru curieri, genți pentru școlari, genți pentru
cărți, genți de muzică, genți cu rotile, genți cu
bandulieră, genți de stradă, genți de mână, genți
tip sac, genți multifuncționale pentru atleți, genți
pentru scule, goale, genți cu structură moale,
genți de transport universale, genți fabricate din
pânză, serviete și genți diplomat, genți flexibile
pentru haine, transportoare pentru animale
(genți), genți de mână (poșete), genți diplomat
pentru documente, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți din blană sintetică, genți de
cumpărături din piele, genți sport de uz general,
genți sub formă de tub, genți de voiaj din pânză,
genți din imitatie de piele, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți de voiaj pentru pantofi,
genți de mână pentru bărbați, curele pentru genți
de mână, genți pentru cosmetice vândute goale,
genți pentru cosmetice (fără conținut), genți și
portofele din piele, genți de voiaj pentru avion,
structuri pentru genți de mână, genți pentru
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accesorii de tricotat, genti pentru farduri vandute
goale, genți de voiaj cu rotile, poșete mici (genți
de mână), genți pentru cumpărături fabricate din
piele, genți pentru unelte (neechipate) pentru
motociclete, genți universale de sport cu rotile,
genți pentru instrumente și partituri (muzică),
genți de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genti
de voiaj din materiale plastice, genți mici de
voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj din
piele pentru haine, borsete și genți de purtat la
brâu, genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din imitație de piele, genți cu două
despărțituri stil doctor (Gladstone), genti pentru
articole de toaleta vandute goale, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, borsete,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete pentru unelte, vândute goale, marsupii
pentru transportul bebelușilor, scaune-baston,
portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
eșarfe portbebe.
20. Paturi pentru copii, balansoare pentru
copii, premergătoare pentru copii, scaune de
copii, coșuri pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), mobilier pentru copii,
pătuțuri pentru copii, pătuțuri de voiaj pentru
copii, saltele pentru copii, utilizate pentru
dormit, perne de susținere pentru scăunele
de copii, rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, huse adaptate pentru ramele
de la pătuțuri de copii, paturi pentru copii
confecționate din pânză sub forma unui
sac, închizători de siguranță rezistente la
acțiunea copiilor (nemetalice) pentru recipiente,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, protecții
antilovire pentru pătuțuri de copii, altele decât
lenjeriile de pat, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier), protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, perne pentru bebeluși,
coșuri pentru bebeluși, scaune pentru bebeluși,
premergătoare pentru bebeluși, țarcuri pentru
bebeluși, mobilier pentru bebeluși, coșuri pentru
bebeluși (pătuțuri), scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, perne antirostogolire
pentru bebeluși, balansoare electrice pentru
bebeluși, paturi portabile pentru bebeluși, saltele
pentru schimbarea bebelușilor, suporturi pentru
schimbarea bebelușilor, scaune de masă pentru
bebeluși, covorașe pentru țarcuri de bebeluși,
scaune de baie pentru bebeluși, perne pentru
sprijinirea capului bebelușilor, perne pentru
poziționarea capului la bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării

în cada de baie, perne (altele decât cele
pentru uz medical) pentru susținerea bebelușilor
la examinare, cutii pentru jucării, cutii pentru
jucării (mobilier), lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
închizători nemetalice pentru genți, cârlige
pentru agățat genți, nu din metal, scaune,
scaune pliante, scaune ergonomice, scaune
înalte, scaune rabatabile, scaune gonflabile,
scăunele-leagăn, scaune de birou, scaune
pentru desenatori, scaune înalte (mobilier),
scaune pentru baie, scaune pentru duș, scaune
pentru baruri, scaune pentru banchet, scaune
pentru pescuit, scaune gonflabile flotabile,
scaune plutitoare (gonflabile), scaune de lucru,
scaune de susținere, perne pentru scaune,
tapițerie pentru scaune, scaune cu ax, scaune
din metal, scaune cu bază, scaune de coafor,
scaune de conferință, scaune pentru toboșari,
scăunele pentru pescuit, scăunele pentru baie,
scaune cu spătar rabatabil, scaune sprijinite
pe grinzi, scaune cu roți pivotante, scăunele
cu trepte nemetalicelenjerie (mobilier), scaune
pe cadre cu patine, perne pentru scaune de
stadion, scaune pentru săli de mese, scaune
ca mobilier de birou, scaune portabile pliante
pentru stadioane, scaune ergonomice pentru
masajul pe scaun, huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, scaune fără picioare în stil
japonez (zaisu), scaune joase fără cotiere
așezate în fața șemineului, scaune ergonomice
fără spătar cu reazem pentru genunchi, suport
pentru spate portabil pentru folosirea la scaune,
huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), combinație de scăunel
pentru îngenunchere și pentru așezat, pentru
grădinărit, scaune adaptate pentru a fi folosite
de persoanele cu dificultăți de mobilitate, scaune
de lucru pentru persoane cu handicap fizic și cu
mobilitate redusă, taburet înălțător (kick step),
balansoare, lacăte pentru biciclete, nu din metal,
plăcuțe cu numere de curse pentru biciclete,
nu din metal, coșuri de dormit pentru nou-
născuți, coșuri de dormit portabile pentru nou-
născuți, cutii pentru trusouri de nou-născuți (din
lemn sau plastic), agățători pentru haine, bare
pentru haine, huse pentru haine, dulapuri de
haine, cuiere de haine, suporturi pentru haine,
pătuțuri de siguranță, fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), fotolii rabatabile (mobilier), perne pentru
fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii în formă de
pară, paturi, somiere, saltele și perne, saltea de
pat din puf, perne mari.
28. Jucării pentru copii, jucării pentru copii mici,
castele gonflabile pentru copii, triciclete pentru
copii mici (jucării), vehicule de jucărie pentru
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copii, mese multifuncționale pentru copii (jucării),
jocuri electronice educative pentru copii, jucării
pentru cărucioare de copii, costume de carnaval
pentru copii, căsuțe de jucărie pentru copii,
structuri de joacă pentru copii, jucării cu activități
multiple pentru copii, mingi de cauciuc pentru
copii (punch ball), vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), aparate de joacă pentru interior
pentru copii, articole de joacă (echipament)
pentru locuri de joacă pentru copii, aparate
de jocuri electrice educaționale pentru copii,
saltele de joc cu jucării pentru copii mici,
vehicule de transport pentru copii (articole de
joacă), tobogane pentru cățărat (aparate de
joacă pentru copii), aparate de joacă folosite
în creșele de copii, covorașe de joacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), machete de
teatru de jucărie sub formă de seturi de teatru
pentru copii, jucarii pentru sugari, jucării de
prindere pentru pătuțuri de sugari, jucării pentru
bebeluși, leagăne pentru bebeluși jucării, scaune
de leagăn pentru bebeluși (jucării), saltele de
joacă pentru bebeluși, jocuri pentru facilitarea
dezvoltării bebelușilor, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, zornăitoare pentru bebeluși
care conțin inele de dentiție, jucării, fluiere
(jucării), jucării zornăitoare, drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării-
balansoar, jucării muzicale, jucării vorbitoare,
jucării electronice, jucării gonflabile, titireze
(jucării), păpuși (jucării), jucării modulare, jucarii
inteligente, jucării antistres, vehicule (jucării),
jucării acționate mecanic, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării pentru animale,
perne umplute (jucării), jucării cu pușculițe,
jucării cu balansare, jucării din lemn, seturi de
jucării, jucării cu resorturi, jucării din țesături,
jucării din pânză, machete auto (jucării), jucării
de tras, jucării din cauciuc, jucării de pluș,
jucării pentru câini, jucării cu telecomandă, jucării
cu radiocomandă, jucării pentru apă, jucării
pentru păsări, jucării de călărit, telecomenzi
pentru jucării, jucării de lemn, jucării de bambus,
căluți-balansoar (jucării), jucării pentru pisici,
jucării de construit, jucării mobile suspendate,
jucării cu apă, jucării electronice teleghidate,
jucării de împins, puzzle-uri (jucării), jucării
din metal, jucării din plastic, jucării cu roți,
jucării cu cheiță, titireze ca jucării, jucării de
nisip, jucarii de desenat, jucării de exterior,
jucării de baie, discuri zburătoare (jucării),
jucării pentru cadă, jucării mobile de agățat
pentru pătuț (jucării), jucării nemotorizate pentru
călărit, jucării care fac zgomot, figurine de
acțiune (jucării), blocuri de asamblare (jucării),
elemente de construcții (jucării), machete de
structuri (jucării), jucării gonflabile pentru piscină,

machete de clădiri (jucării), machete de mașini
(jucării), jucării comercializate la set, jucării
gonflabile de călărit, capse pentru pistoale
(jucării), jucării pentru animale domestice, jucării
utilizate în piscine, jucării legate de magie,
machete de animale (jucării), jucării electrice
de acțiune, baloane de săpun (jucării), jucării
acționate prin manetă, jucării zburătoare cu
telecomandă, jucării de acțiune electronice,
avioane cu catapultă (jucării), puști cu aerosoli
(jucării), jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
gonflabile de baie, blocuri de construcție
(jucării), jucării din pluș inteligente, jucării care
se suprapun, jucării de acțiune cu baterii,
pistoale cu aer comprimat (jucării), dispozitive
de făcut zgomot (jucării), jucării adaptate pentru
activități educative, jucării cu cheiță (din metal),
jucării gonflabile din cauciuc subțire, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, jucării din
plastic pentru baie, jucării pentru animale de
companie, jucării robot care se transformă,
jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, machete sub formă de jucării,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), covoare
de joacă puzzle (jucării), jucării de mestecat
pentru papagali, jucării cu cheiță (din plastic),
jucării de pluș umplute cu boabe, machete
de mașini (jucării sau jocuri), jucării acționate
prin învârtirea unei cheițe, jucării gonflabile
sub formă de bărci, jucării cu roți acționate
prin pedale, xilofoane sub formă de jucării
muzicale, jucării sub formă de puzzle-uri, mașini
pentru jocuri de pinball (jucării), jucării, jocuri
și articole de joacă, piscine gonflabile pentru
activități recreative (jucării), jucării gonflabile
asemănătoare cu vehiculele aeriene, jucării de
construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, jucării de tipul 'pasăre
în echilibru', machete de jucării sub formă de
mașini, machete de plastic sub formă de jucării,
jucării artizanale vândute sub formă de kit,
imitații de oase ca jucării pentru câini, kituri
de asamblat machete la scară (jucării), jucării
de construcții din mai multe părți, jucării din
pluș, sub formă de elani, jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării sub formă
de imitații de alimente, jucării cu telecomandă
sub formă de vehicule, seturi de jucării cu
unelte de tâmplărie, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
prezentate într-un calendar de advent, jucării
de pluș cu păturică de consolare, covorașe de
adulmecat ca jucării pentru câini, fotolii puf sub
formă de animale (jucării), cuburi de construcții
care pot fi îmbinate (jucării), jucării puse în
vânzare sub formă de seturi, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
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jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării flexibile (care pot fi strânse
în mână), figurine de jucărie, casetofoane de
jucărie, camioane de jucărie, goarne de jucărie,
bijuterii de jucărie, plante de jucărie, pușculițe
de jucărie, cărucioare de jucărie, rachete de
jucărie, fluiere de jucărie, telefoane de jucărie,
roabe de jucărie, unelte de jucărie, magazine
de jucărie, castele de jucărie, planoare de
jucărie, baloane de jucărie, bărci de jucărie,
broșe de jucărie, săgeți de jucărie, puști de
jucărie, flori de jucărie, portarme de jucărie,
binocluri de jucărie, animale de jucărie, avioane
de jucărie, periscoape de jucărie, microfoane de
jucărie, proiectoare de jucărie, corturi de jucărie,
ceasuri de jucărie, bani de jucărie, păsări de
jucărie, aeronave de jucărie, săbii de jucărie,
tuneluri de jucărie, armonice de jucărie, piane
de jucărie, pălării de jucărie, roboți de jucărie,
biciclete de jucărie, căsuțe de jucărie, mobilier
de jucărie, măști de jucărie, premergătoare
de jucărie, trompete de jucărie, chitare de
jucărie, pești de jucărie, xilofoane de jucărie,
garaje de jucărie, funiculare de jucărie, vagoane
de jucărie, mâncare de jucărie, microscoape
de jucărie, telescoape de jucărie, armură de
jucărie, plastilină de jucărie, plastilină magnetică
(jucărie), mașini de jucărie, arme de jucărie,
unelte manuale de jucărie, baghete magice
de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
animale de jucărie umplute, unghii artificiale
de jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, vehicule
de jucărie electronice, instrumente muzicale de
jucărie, cutii muzicale de jucărie, arme ninja de
jucărie, personaje umane de jucărie, lanterne
de jucărie (nefuncționale), echipament sportiv
de jucărie, mănuși fantezie de jucărie, roboți de
jucărie inteligenți, bețe fosforescente de jucărie,
elicoptere de jucărie radiocomandate, case de
jucărie modulare, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, vehicule de jucărie pentru călărit,
echipament de camping de jucărie, seturi de
jucărie pentru grădinărit, roți pentru vehicule de
jucărie, magnetofoane cu casete, de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, mori de vânt de
jucărie, cutii pentru vehicule de jucărie, figurine
de jucărie de colecție, personaje de jucărie
din plastic, personaje de jucărie din cauciuc,
seturi de cusut de jucărie, mașini de jucărie cu
pedale, găletușe și lopățele de jucărie, machete
de mașini de jucărie, machete de vehicule de
jucărie, animale de jucărie cu motor, vehicule
de jucărie cu telecomandă, tocuri pentru pistol
de jucărie, aparate de zbor de jucărie, machete
de rachete de jucărie, seturi de masă de
jucărie, truse de frumusețe de jucărie, plase
de fluturi (de jucărie), ceasornice și ceasuri

de jucărie, pomi de crăciun de jucărie, patine
cu rotile de jucărie, accesorii pentru copt de
jucărie, seturi de construcție de jucărie, servicii
de ceai de jucărie, distribuitoare de gumă de
jucărie, globuri cu zăpadă de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, seturi de bucătărie de
jucărie, cutii de scrisori de jucărie, seturi de
tipărire de jucărie, kituri pentru machete de
jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, aparate de
exerciții de jucărie, piste pentru mașini de jucărie,
haine pentru figurine de jucărie, seturi de unelte
de jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă,
vehicule de jucărie electronice inteligente, seturi
de chimie de jucărie, pistoale cu capse, de
jucărie, dinți de vampir de jucărie, mașini
de tricotat de jucărie, avioane de jucărie cu
radiocomandă, viziere pentru căști de jucărie,
cuști pentru insecte de jucărie, plase de insecte
de jucărie, submarine de jucărie cu telecomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, pistoale
de jucărie cu bani, aparate de jucărie pentru
controlul traficului, dispozitive pentru lansarea
avioanelor de jucărie, stații de comunicare de
jucărie (nefuncționale), figurine de jucărie cu
poziție adaptabilă, aparate de uz menajer de
jucărie, vehicule de jucărie cu radio comandă,
capse pentru pistoale de jucărie (percutante),
figurine de jucărie modelate din plastic, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașini de
jucărie cu acționare electronică, vehicule de
jucărie motorizate pentru călărit, distribuitoare
mecanice de bomboane (de jucărie), dispozitive
de alarmă antiefracție, de jucărie, truse de
jucărie pentru prelevarea amprentelor, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, ochelari de
jucărie care deformează viziunea, distribuitoare
de lame de gumă, de jucărie, piese de jucărie
pentru construit cu cuplaje, vehicule robot de
jucărie care se transformă, seturi de blocuri de
construcție de jucărie, modele de locomotive cu
abur de jucărie, seturi de componente pentru
curse, de jucărie, seturi de machete de trenulețe
de jucărie, blocuri de construcție de jucărie
din lemn, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, stații de alimentare cu benzină, de
jucărie, case de marcat pentru supermarket, de
jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe de jucărie,
seturi de joacă cu figurine de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
piese de jucărie pentru învățat alfabetul braille,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
figurine de jucărie care pot lua diferite forme,
vehicule de jucărie cu piese care se transformă,
calculatoare de jucărie (care nu funcționează
ca un computer), aparate de fotografiat de
jucărie (care nu fac fotografii), saltele de joc
de utilizat cu mașini de jucărie, covorașe de
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joacă destinate utilizării cu mașini de jucărie
(jucării), cosmetice de jucărie (imitații care nu se
folosesc pentru machiaj), seturi de modele din
plastic pentru montarea vehiculelor de jucărie,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor de jucărie, decoruri de
jucărie pentru jocuri cu figurine reprezentând
eroi de acțiune, triciclete (articole de joacă),
trotinete de jucărie, genți de golf, genți pentru
schiuri, genți de bowling, genți pentru mulinete,
genți de pescuit, genți pentru skateboard-uri,
genți de bowling (adaptate), genți adaptate
pentru pescuit, genți pentru crose de golf,
suporturi pentru genți de golf, genți pentru
mingi de lacrosse, genți pentru mingi de fotbal,
genți pentru crose de lacrosse, genți adaptate
articolelor de sport, etichete pentru gențile de
golf, huse adaptate pentru genți de golf, genți
de tenis adaptate pentru rachete, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru transportul plăcilor de surf,
genți pentru crose de hochei pe gheață, scaune
de joc interactive pentru jocuri video, balansoare
(echipamente pentru teren de joacă), balansoare
(echipamente pentru spații de joacă), biciclete
statice de antrenament, role pentru biciclete
fixe de antrenament, tobogane, tobogane
acvatice, tobogane de apă, tobogane (articole
de joacă), tobogane cu apă (echipamente
recreativ), tobogane (echipamente pentru
spații de joacă), skateboarduri, skateboarduri
(echipament recreativ), patine, patine de gheață,
patine cu rotile, ghete cu patine (combinate),
patine de hochei pe gheață, lame pentru patine
de gheață, patine cu role în linie, dispozitive de
susținere a mingii pentru șut, mingi medicinale,
mingi de tetherball, dispozitive prindere mingi,
mingi de tenis, pompe pentru mingi, mingi
de rugbi, mingi din cauciuc, mingi de padel,
mingi pentru gimnastică, mingi de plajă, mingi
de racquetball, mingi de jonglerie, mingi de
softball, mingi de joc, mingi (articole sportive),
mingi de joc, suporturi pentru mingi, mingi de
antrenament, mingi de polo, mingi de handbal,
mingi de golf, mingi pentru sport, mingi de sport,
mingi de netball, mingi de bowling, mingi de
squash, mingi de fotbal, mingi pentru lacrosse,
mingi de baschet, mingi pentru bandy, mingi
pentru floorball, mingi de futsal, mingi de volei,
mingi de baseball, mingi de joacă, mingi pentru
jocuri, mingi de tenis moi, mingi de tenis (rigide),
mingi gonflabile pentru sport, mingi de baseball
(rigide), mașini de aruncat mingi, mingi pentru

practicarea sporturilor, mingi de fotbal american,
mingi pentru hochei pe iarbă, mingi pentru
sporturi cu rachetă, mingi de tenis de masă,
marcatoare pentru mingi de golf, mingi antistres
pentru antrenarea mâinilor, cutii pentru mingi de
tenis, mingi de gimnastică pentru yoga, mingi
de baseball din cauciuc, suporturi pentru mingi
de golf, mingi antistres din materiale maleabile,
mingi de tonifiere pentru pilates, mingi pentru
jocul de bocce, mingi de jucat sepak takraw,
triunghiuri pentru mingi de biliard, mingi de polo
de apă, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, plase pentru aruncat mingi de baseball,
mingi de cauciuc pentru exersarea mâinilor,
mingi de fotbal de dimensiuni reduse, mingi de
jucat rațele și vânătorii, aparate pentru lansat
mingile de tenis, săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, lansatoare de mingi pentru
animale de companie, dispozitive de recuperare
a mingilor de golf, adaptoare pentru dispozitive
de umflare a mingilor, camere de aer pentru
mingi destinate jocurilor sportive, ace pentru
pompe de umflat mingi de joc, aparate pentru
lansat mingi de tenis de masă, suporturi pentru
truse de golf (pentru crose și mingi), huse
pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
pompe adaptate special pentru utilizarea cu
mingi de jocuri, dispozitive pentru recuperarea
mingilor de tenis împrăștiate pe teren, mingi
care se pot deforma ușor sub formă de jucării,
pompe adaptate special pentru a fi utilizate
cu mingi de joc, mingi de paintball cu vopsea
utilizate ca proiectile în jocurile de război, rachete
de badminton, rachete de zăpadă, rachete
de racquetball, racordaje de rachete, corzi de
rachete, racordaj de rachete, rachete de tenis,
rachete de squash, mânere de rachete, corzi
de rachete, corzi pentru rachete de badminton,
coarde pentru rachete de squash, corzi pentru
rachete de tenis, huse pentru rachete de squash,
corzi de rachete pentru racquetball, huse pentru
rachete de tenis, huse de protecție pentru
rachete, prese pentru rachete de tenis, benzi
pentru mânerele rachetelor de badminton, huse
pentru capetele rachetelor de squash, benzi
pentru mânerele rachetelor de squash, rachete
de tenis pe platformă (padel), huse adaptate
pentru rachete de badminton, huse adaptate
pentru rachete de tenis, huse adaptate pentru
rachete de racquetball, huse adaptate pentru
rachete de squash, benzi pentru mânerele
rachetelor de tenis, amortizoare de vibrații
pentru rachete de tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de squash, benzi pentru
înfășurarea mânerelor rachetelor de tenis, fire
naturale pentru racordajul rachetelor de tenis,
materiale sub formă de corzi pentru rachete
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sportive, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, racordaje pentru rachete (de
tenis sau de badminton) fabricate din intestin,
articole de joacă pentru locuri de joacă, bile
pentru locuri de joacă, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genunchiere de
uz sportiv pentru skateboard, genunchiere de
uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de uz
sportiv pentru patinaj, cotiere pentru cicliști,
cotiere pentru fotbal american, cotiere folosite
pentru crichet, păpuși, păpuși sakura (jucării),
păpuși vorbitoare, îmbrăcăminte de păpuși,
păpuși pentru ventriloci, accesorii pentru păpuși,
păpuși din hârtie, păpuși din porțelan, seturi
de păpuși, camere de păpuși, camere de
păpuși, case de păpuși, bijuterii pentru păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, păpuși în poziție
șezând (păpuși osuwari), păpuși tradiționale
japoneze, case de păpuși, căsuțe pentru păpuși,
încălțăminte pentru păpuși, cărucioare pentru
păpuși, paturi de păpuși, păpuși de pluș, căști
pentru păpuși, păpuși de crăciun, biberoane
pentru păpuși, păpuși în stil european, păpuși
făcute din cârpe, păpuși din material textil,
păpuși occidentale îmbrăcate tradițional, haine
pentru păpuși europene, păpuși îmbrăcate în
mod tradițional, mobilă pentru căsuțe de păpuși,
decorațiuni pentru căsuțe de păpuși, accesorii
pentru haine de păpuși, haine pentru păpuși
tradiționale japoneze, accesorii de mobilier
pentru păpuși, păpuși umplute cu nisip sau
bobițe, păpuși care se bagă pe degete, păpuși
matrioșka (păpuși rusești din lemn, goale pe
interior, în care sunt introduse alte păpuși de la
mare la mic), păpuși bodhidharma cu pupilele
nedesenate (menashi-daruma), articole de pus
pe cap pentru păpuși, mașinuțe cu acționare
electronică, plăci de snowboard, plăci de surf
pentru skimboard, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, dispozitive de fixare pentru snowboard-uri,
bețe pogo, bile de joc, capsule de joc, baloane de
joc, cărți de joc, mănuși de fotbal, mănuși pentru
karate, mănuși pentru înot.

───────

(210) M 2020 07509
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Osteohealth
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07511
(151) 19/10/2020
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Tornado
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente de uz uman, suplimente
dietetice şi suplimente alimentare de uz medical.

───────
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(210) M 2020 07512
(151) 19/10/2020
(732) LEON COMFORT STEP KFT,

DEAK FERENC UTCA 20,
BUDAPEST , 1041, UNGARIA

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

(540)

LEON KLOMPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.13

clase:
9. Încălțăminte de protecție, încălțăminte
împotriva accidentelor, încălțăminte industrială
de protecție, încălțăminte de protecție
împotriva incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, încălțăminte
de protecție (împotriva accidentelor sau
vătămării), încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor și focului, încălțăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor, încălțăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, cizme
(încălțăminte de protecție), încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
focului, încălțăminte de protecție împotriva
deversărilor de substanțe chimice.
10. Încălțăminte ortopedică, tălpi pentru
încălțăminte (ortopedice), inserții ortopedice
pentru încălțăminte, ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru

personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, pantofi ortopedici, tălpi pentru pantofi
(ortopedice), suporturi arcuite pentru pantofi
ortopedici, branțuri cu pernițe pentru pantofi
(ortopedice), pernițe pentru pantofi, de uz
ortopedic, branțuri pentru pantofi, de uz
ortopedic.
25. Saboți (încălțăminte), încălțăminte
impermeabilă, încălțăminte de lucru nu pentru
protecție, încălțăminte pentru antrenament,
branțuri pentru încălțăminte, articole de
încălțăminte, încălțăminte pentru munte, tălpi
de încălțăminte, încălțăminte de stradă,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte de
ploaie, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru femei, tocuri pentru încălțăminte,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte (cu excepția articolelor de
încălțăminte ortopedice), încălțăminte pentru
timpul liber, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte sport cu platformă, nu ortopedică,
branțuri pentru pantofi, altele decât cele de uz
ortopedic, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, pantofi de ocazie, pantofi
de sport, pantofi de stradă, pantofi cu toc
înalt, pantofi cu talpă joasă, pantofi comozi
pentru activități în timpul liber, dispozitive anti-
derapante pentru cizme si pantofi, saboți, limbi
de pantofi și ghete (părți de încălțăminte),
sandale, sandale tip sabot, sandale de damă,
sandale bărbătești, papuci confecționați din
piele, pantofi din piele, papuci din piele.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, marketing comercial (în
afară de comercializare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
online referitoare la încălțăminte, servicii de
comandă online pentru cumpărare (pentru terți),
servicii de intermediere comercială, gestiunea
afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul pentru
terți, publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
comercializare, regruparea în avantajul terților a
produselor diverse (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le cumpere comod.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07513
(151) 19/10/2020
(732) ANDREI-FLORIN STANCIU,

STRADA LEGUMELOR 96,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

Casa Placintelor

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 08.01.16; 26.11.02; 27.05.01

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

30. Plăcinte, plăcinte gătite, plăcinte proaspete,
plăcinte fără carne, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu vânat,
plăcinte cu pește, plăcinte cu carne, plăcinte
cu măr, plăcinte cu cremă, plăcinte cu afine,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu carne
tocată, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de porc, cocă
crocantă preparată, pentru plăcinte, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de
cremă pentru prăjituri și plăcinte, plăcinte cu iaurt
congelate, plăcinte cu răvaș.

───────

(210) M 2020 07514
(151) 19/10/2020
(732) PUCYU FIRMAGE SRL, STR.

CAROL I NR. 9, JUDEȚUL
TELEORMAN, MALDAENI,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Oceano B2B marketplace

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, bannere din
hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
cataloage, suporturi de pahare din hârtie,
fluturaşi publicitari, etichete din hârtie sau
carton, agende tipărite, hârtie și carton, tipărituri,
articole de papetărie și accesorii educative cu
excepția mobilei, benzi adezive pentru papetărie
sau menaj, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, adezivi pentru papetărie
sau menaj (materiale de lipit), panouri publicitare
din hârtie, panouri publicitare din carton, invitații
tipărite, pungi de hârtie pentru ambalat, pungi
pentru cadouri, pungi universale de plastic, pungi
și saci de hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat,
pungi din plastic de uz casnic, fanioane de hârtie,
dosare (papetărie), felicitări tipărite, carnete de
notițe, folii de plastic pentru împachetat și
ambalat, pungi (învelitoare, săculețe) de ambalaj
din hârtie sau material plastic, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, postere
din hârtie, materiale educative tipărite, publicații
periodice tipărite, cupoane valorice tipărite,
ștampile de birou, sigilii (ștampile), articole de
papetărie, folii pentru documente.
35. Servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, furnizare de

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA
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servicii de informare și consiliere în domeniul
comerțului electronic, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
Internet, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate și marketing online, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe Internet, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate furnizate prin Internet, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, publicitate directă
prin poștă, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de achiziție pentru terți
(achizitionarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicare de texte publicitare,
promovarea vanzarilor pentru terți, lipirea
de afișe publicitare, asistență comercială
în managementul afacerilor, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuire
de materiale publicitare, publicitate radio și
de televiziune, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizare de
târguri comerciale, creare de texte publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de publicitate exterioară,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-per-
click (PPC).
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
de site-uri web, proiectare și întreținere de
site-uri web pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță cu
privire la securitatea datelor, servicii de criptare
de date, stocarea electronică a datelor, servicii
de design grafic, servicii de artă grafică și design,

găzduirea site-urilor informatice, consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, întreținere și modernizare de
software de calculator, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de design de cărți de vizită,
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (SaaS), servicii de design
grafic pentru calculator, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea și dezvoltarea pentru
terți, proiectare de software, proiectare de
hardware.

───────

(210) M 2020 07516
(151) 19/10/2020
(732) GEORGIANA ENACHE, STR.

ALEXANDRU LAPUSNEANU NR.
34, SC. B, ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL
IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Vetgourmet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice pentru animale de
companie, sub formă de recompense, preparate
farmaceutice, medicale și de uz veterinar,
suplimente alimentare de uz medical pentru
oameni și animale.
31. Hrană pentru animale de companie, băuturi
pentru animale de companie, cereale și semințe
crude și neprocesate, plante și flori naturale,
animale vii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

513

(210) M 2020 07517
(151) 19/10/2020
(732) 1ARTISTMUSIC SRL, ALEEA

HORTENSIEI NR.1A, BL.ME1A,
SC.D, ET.P, AP.49, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL.ST2, SC.B, AP.46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOSTALGIA 3 SUD EST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, prezentare de spectacole
în direct susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, concerte
muzicale pentru televiziune, furnizarea de
centre de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, servicii de
divertisment muzical, servicii de divertisment de
tipul turneelor, servicii de divertisment televizat,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de muzică în format digital,
nedescărcabilă, de pe internet, furnizare de
servicii de divertisment în club, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
spectacole, furnizare de studiouri de înregistrare,
furnizarea de înregistrări de muzică electronică,
nedescărcabilă, producția de muzică, producție
de înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale.

───────

(540)

Ercis FM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de comunicare (transmitere) de date
prin radio, telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07519
(151) 20/10/2020
(732) CIPRIAN MARCU, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 7,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MULTIDOM

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01

(210) M 2020 07518
(151) 20/10/2020
(732) ASOCIATIA PRESA BUNA, 

BD. STEFAN CEL MARE SI SFANT
NR.26, JUD. IASI, IAȘI, 700064, 
IAȘI,ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, legături metalice, bolţuri
metalice, colţare metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii metalice,
construcţii, transportabile, din metal, capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
cornişe metalice, fitinguri metalice pentru
construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, feronerie /articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
de acoperiș din metal, stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri.
19. Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
plăci de ardezie pentru acoperişuri, șindrilă
pentru acoperişuri, țigle nemetalice, țigle
nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, coame pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, carton bituminat
pentru acoperiș, ventilatoare nemetalice
pentru acoperișuri, dale de sticlă pentru
acoperișuri, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, plăci pentru acoperiș
(nemetalice) cu proprietăți izolante, cornişe
nemetalice, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, elemente de construcţie din beton,
colţare nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de construcţii, panouri nemetalice
de construcţii, construcţii nemetalice, construcţii
transportabile, nemetalice, plafoane nemetalice,

capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de fum nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, sticlă
izolantă pentru construcţii, șipci nemetalice,
grinzi nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, silozuri, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări nemetalice,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, panouri din lemn, stâlpi
de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici,
garduri nemetalice, porţi nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente și accesorii pentru acoperișuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre de acoperiș din metal, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice, țiglă metalice
cu acoperire de piatră, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
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material izolator pentru acoperișuri, benzi de
etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu sticlă izolantă
pentru construcţii, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu capace nemetalice
pentru coşul de fum, tuburi nemetalice pentru
coşul de fum, canale nemetalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard,
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(PUR/PIR) și din vată minerală bazaltică,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu

materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale de
construcţii din metal pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu componente
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice
care încorporează celule fotovoltaice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperişuri,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu table metalice pentru
acoperișuri, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, ferestre de acoperiș din metal,
cornişe metalice, foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
legături metalice, bolţuri metalice, țigle metalice,
țigle metalice cu acoperire de piatră, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente
de tinichigerie, profile zincate, tablă profilată,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu construcţii metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
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bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu sticlă izolantă pentru
construcţii, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de fum,
canale nemetalice pentru coşul de fum, coşuri
de fum nemetalice, scări nemetalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii
nemetalice și silozuri nemetalice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, garduri
nemetalice, porţi nemetalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu panouri sandwich
din spumă poliuretanică (PUR/PIR) și din vată
minerală bazaltică, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

42. Servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 07520
(151) 20/10/2020
(732) CIPRIAN MARCU, STR.

SMARANDA BRĂESCU NR. 7,
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MULTIDOM - ACOPERIM
TOATE PLANURILE TALE

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

6. Învelitori metalice pentru acoperiş, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, legături metalice, bolţuri
metalice, colţare metalice pentru construcţii,
materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii metalice,
construcţii, transportabile, din metal, capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
cornişe metalice, fitinguri metalice pentru
construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, jgheaburi
pentru burlane metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, feronerie /articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, foi metalice pentru acoperișuri,
table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre

37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri.
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de acoperiș din metal, stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri.
19. Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
plăci de ardezie pentru acoperişuri, șindrilă
pentru acoperişuri, țigle nemetalice, țigle
nemetalice pentru acoperişuri, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, învelitori pentru
acoperiş, nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, coame pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, carton bituminat
pentru acoperiș, ventilatoare nemetalice
pentru acoperișuri, dale de sticlă pentru
acoperișuri, materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, plăci pentru acoperiș
(nemetalice) cu proprietăți izolante, cornişe
nemetalice, acoperișuri din sticlă, ferestre de
acoperiș în formă de evantai, din materiale
nemetalice, elemente de construcţie din beton,
colţare nemetalice pentru construcţii, materiale
nemetalice de construcţii, panouri nemetalice
de construcţii, construcţii nemetalice, construcţii
transportabile, nemetalice, plafoane nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice,
canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de fum nemetalice, acoperire (prin
placare), nemetalică, pentru construcţii, sticlă
izolantă pentru construcţii, șipci nemetalice,
grinzi nemetalice, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, silozuri, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, scări nemetalice,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, panouri din lemn, stâlpi
de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici,
garduri nemetalice, porţi nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente și accesorii pentru acoperișuri
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperiş, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, servicii de comerţ cu amănuntul în

legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre de acoperiș din metal, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice, țigle metalice
cu acoperire de piatră, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de etanșare adezive folosite pentru acoperișuri,
material izolator pentru acoperișuri, benzi de
etanșare cu adeziv pentru îmbinări pentru
acoperișuri, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
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comerţ cu amănuntul în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu sticlă izolantă
pentru construcţii, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu capace nemetalice
pentru coşul de fum, tuburi nemetalice pentru
coşul de fum, canale nemetalice pentru coşul de
fum, coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard,
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu panouri sandwich din spumă poliuretanică
(PUR/PIR) și din vată minerală bazaltică,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale metalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale de
construcţii din metal pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu componente
metalice pentru acoperiș, învelitori metalice
care încorporează celule fotovoltaice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperişuri,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu table metalice pentru
acoperișuri, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, ferestre de acoperiș din metal,
cornişe metalice, foi metalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
legături metalice, bolţuri metalice, țigle metalice,
țigle metalice cu acoperire de piatră, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii

de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente
de tinichigerie, profile zincate, tablă profilată,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu construcţii metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu scări
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
materiale nemetalice de construcţii, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu elemente
de construcţie din beton, țigle nemetalice,
colţare nemetalice pentru construcţii, panouri
nemetalice de construcţii, plafoane nemetalice,
șipci nemetalice, grinzi nemetalice, căptuşeli
nemetalice pentru construcţii, materiale
de armare nemetalice pentru construcţii,
plăci nemetalice pentru construcţii, captuşeli
nemetalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
placări nemetalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, panouri din lemn, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu sticlă izolantă pentru
construcţii, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de fum,
canale nemetalice pentru coşul de fum, coşuri
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de fum nemetalice, scări nemetalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii
nemetalice și silozuri nemetalice, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, garduri
nemetalice, porţi nemetalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu panouri sandwich
din spumă poliuretanică (PUR/PIR) și din vată
minerală bazaltică, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, publicitate,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri.
42. Servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri.

───────

(210) M 2020 07521
(151) 20/10/2020
(732) INTERSOFT SOLUTIONS S.R.L.,

STR. LOTRIOARA NR. 11, BL. V34,
SC. B, ET. 6, AP. 62, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAX ADVENTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:

39. Servicii de închiriere vehicule de agrement
(ATV-uri).

───────

(210) M 2020 07522
(151) 20/10/2020
(732) TECĂU ANDREI ALEXANDRU,

BD. SATURN NR. 41, SC F, AP. 7,
JUD BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

tekafe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 29.01.12;
24.17.21; 26.01.03

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
ciocolată, ciocolată caldă, cafea verde, cafea
aromată, cafea liofilizată, cafea solubilă, cafea
decafeinizată, cafea măcinată, amestecuri de
cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea gata preparată,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, capsule
de cafea umplute, arome de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua, băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea procesate, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, cafea cu
gheață, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), băuturi pe bază de cafea cu conținut
de lapte, extracte de cafea, esențe de cafea,
esențe de ceai, extracte de ceai nu pentru
utilizare în industria alimentară, farmaceutică
sau cosmetică, mate (ceai), ceai instant, frunze

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

(591) Culori revendicate: verde, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de ceai, amestecuri de ceai, pliculețe de ceai
umplute, ceai pentru infuzii, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, amestecuri
de pulberi de ceai, ceai din fructe (nu pentru
uz medical), ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, pudră instant pentru
prepararea ceaiului (alta decât cea pentru uz
medicinal), produse de patiserie și produse
de cofetărie, prăjituri, torturi, brioșe, tarte și
biscuiți (prăjiturele), dulciuri (bomboane), chifle
umplute, pizza, sandvișuri, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, plăcinte
proaspete, înghețată, șerbeturi și alte glazuri
comestibile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea in avantajul terților de produse
diverse din producție proprie și a unor terți
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comercializare în spațiu fizic şi/sau online cu
amănuntul și/sau cu ridicata a produselor proprii
si ale terților, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul sau cu ridicata, servicii de comerț
electronic și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
marketing, publicitate și promovare, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, coordonare,
pregătire și organizare de evenimente, expoziții,
târguri şi prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de preparare şi furnizare de
alimente si băuturi pentru consumul imediat,
servicii de restaurant, bistro, bar, cafenea,
ceainărie, cofetărie, buffet, snack-bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de mâncăruri și băuturi

la pachet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de barmani,
somelieri, bucătari personali.

───────

(210) M 2020 07523
(151) 20/10/2020
(732) SUPREMI CASA CONCEPT

SRL, SOSEAUA EROU NICOLAE
IANCU, NR. 85K, CAMERA 2,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SUPREMI CASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.13; 27.05.17;
29.01.11

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier.

───────

(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07524
(151) 20/10/2020
(732) ARTEMIS SMART SECURITY SRL,

STR. TOPORAŞI NR. 1-7, BL.15,
SC.7, ET. 3, AP. 205, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ARTEMIS SMART SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de pază, servicii de pazăantiefracţie, servicii de
pază contractuale, servicii de pază şi protecţie,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţii de pază pentru magazine, consultanţă în
materie de securitate, consultanţă în materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 07525
(151) 20/10/2020
(732) BREDENT MEDICAL ROMANIA

SRL , STR. MIRCEA VODA 21 D,
ETAJ 1, APT 1.1, BUCURESTI,
0000001, ROMANIA

(540)

bredent group România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.05

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

10. Implanturi dentare.
44. Servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2020 07527
(151) 20/10/2020
(732) NOMADWINDS SRL, STR.

BECATEI NR. 1-3, ET. 1, AP.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VENUS IN JEWELS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Aur filat (bijuterii), fir de argint (bijuterii),
fire de argint (bijuterii), fire din metale
preţioase (bijuterii), fir de sârmă din metale
preţioase (bijuterii), bijuterii personale, bijuterii-
pandantive, coliere (bijuterii), bijuterii preţioase,
inele (bijuterii), brăţări (bijuterii), lanţuri (bijuterii),
perle (bijuterii), medalioane (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii
de damă, lanţuri de bijuterii, pietre pentru
bijuterii, accesorii pentru bijuterii, închizători
pentru bijuterii, bijuterii de fildeş, bijuterii din aur,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru faţă, bijuterii
de corp, bijuterii din metale nepreţioase, bijuterii
pentru uz personal, bijuterii fabricate din argint,
bijuterii din metale preţioase, bijuterii pentru
împodobire personal, bijuterii cu pietre preţioase,
bijuterii confecţionate din cristal, brăţări de
identificare (bijuterii), bijuterii confecţionate
din aur, bijuterii din metale semipreţioase,
bijuterii din materiale semipreţioase, bijuterii
din pietre preţioase, bijuterii confecţionate din
metale nepreţioase, broşe placate cu aur
(bijuterii), bijuterii sub formă de mărgele,
bijuterii confecţionate din metale preţioase,
bijuterii confecţionate din pietre semipreţioase,
bijuterii placate cu metale preţioase, bijuterii din
metale preţioase placate, talismane (bijuterii)
din metale comune, lănţişoare de siguranţă
pentru bijuterii, bijuterii de recunoştinţă pentru
angajaţi, piese şi accesorii pentru bijuterii, inele
(bijuterii) confecţionate din metale preţioase,
bijuterii fiind articole din metale preţioase, inele
(bijuterii) confecţionate din metale nepreţioase,
bijuterii confecţionate din perle de cultură, lanţuri
confecţionate din metale preţioase (bijuterii),
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
bijuterii placate cu aliaje din metale preţioase,
plasă de lanţuri din metale preţioase (bijuterii),
bijuterii din cristal, placate cu metale preţioase,
ace de rever din metale preţioase (bijuterii),
lanţuri răsucite (bijuterii) confecţionate din
metale comune, bijuterii sub formă de articole
din pietre preţioase, acoperitoare pentru inele

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
010101), albastru (Pantone c3c2d9,
f1d228), galben (Pantone fffbdd,
00f1c1), roșu (Pantone 446fcc, ef3e26)
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ca bijuterii pentru protecţia împotriva impactului,
abraziunii şi deteriorării monturii şi pietrelor,
clipsuri ca bijuterii pentru transformarea cerceilor
cu prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, săculeţi pentru bijuterii, adaptaţi, casete
de bijuterii, nemetalice, casete pentru bijuterii
(montate), cutii pentru bijuterii (montate), cutii
din lemn pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii
din metale preţioase, casete de bijuterii din
metale preţioase, casete din metale preţioase
pentru bijuterii, casete pentru bijuterii din metale
preţioase, casete pentru bijuterii din metale
nepreţioase, cutii mici pentru bijuterii din metale
preţioase, casete pentru bijuterii, cu excepţia
celor din metale preţioase, cutii mici pentru
bijuterii, altele decât cele din metale preţioase,
broşe (bijuterii), ace (bijuterii).

───────

(210) M 2020 07528
(151) 20/10/2020
(732) OVIDANMARC S.R.L., STR.

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

(540)

AutoStark

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
autoturismelor permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod (exceptând

transportul lor) prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru autoturisme, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la autoturisme, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
autoturisme, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la autoturisme, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 07531
(151) 20/10/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLUB MARCI
EMBLEMATICE ROMANESTI

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

STIRBEI VODA, NR. 126, 
CORPA, SUBSOL, CAMERA 7, 
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07532
(151) 20/10/2020
(732) GABRIEL-MIHAI-MIRCEA

CALOEANU, STR. EMIL
RACOVITA NR.31-33, VILA PC41,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

Briza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.03.10

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, rezervări pentru
cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 07533
(151) 20/10/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SAVORILE ROMANIEI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07534
(151) 20/10/2020
(732) AUCHAN ROMANIA S.A., STR.

BRAŞOV NR. 25, ET. 4, CAMERA
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CLUB MARCI
ROMANESTI DE 100 ANI

(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.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,

siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07536
(151) 20/10/2020
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA,

SAT PÎRSCOV NR.1063, JUD.
BUZĂU, COM. PÎRSCOV, BUZĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

Comoara Cămării Descoperă
gustul nepreţuit al tradiţiei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
06.07.08; 25.01.09; 26.02.03

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
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felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare)

───────

(210) M 2020 07537
(151) 20/10/2020
(732) ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA,

SAT PÎRSCOV NR.1063, JUD.
BUZAU, COM. PÎRSCOV, BUZĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de Proprietate
Industriala, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

WAU Gourmet
uimitor de simplu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,
tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat / pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.
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35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2020 07538
(151) 20/10/2020
(732) ESO PETROL S.R.L., STRADA

SOMEȘULUI NR. 31, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ESO PETROL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.15.05

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

35. Servicii de gestiune a afacerilor comerciale
pentru staţiile de alimentare cu combustibil,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros în
benzinării şi staţii GPL în legătură cu carburanţi
(combustibili pentru motoare auto), combustibili
gazoşi, uleiuri şi lubrifianţi pentru motoare
auto, produse de curăţat şi odorizante pentru
autovehicule, accesorii auto, băuturi alcoolice
şi nealcoolice, produse alimentare, jucării,
papetărie, ţigarete şi produse din tutun, produse
cosmetice, produse de îngrijire personală,
suplimente alimentare, dezinfectanţi şi articole
sanitare, articole de uz casnic, DVD-uri, CD-uri,
produse electronice.
37. Staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare cu carburant
şi întreţinere), servicii de benzinării şi staţii
GPL, încărcarea maşinilor electrice, servicii
de vulcanizare şi reşapare pneuri, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, încărcarea
bateriilor la vehicule, servicii de spălatorii auto.
43. Servicii oferite de cafenele, fast food-uri şi
restaurante.

───────

(210) M 2020 07539
(151) 20/10/2020
(732) DENKA DOORS SRL, STRADA

ATELIERULUI NR. 3, BLOC A11,
PARTER, SPATIU COMERCIAL
LOT V SI LOT IV - CAMERA 1,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1/107,
JUD. IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DENKA DOORS

(591) Culori revendicate: roşu, violet, alb
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.03.20; 29.01.13

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

6. Uşi metalice, porţi metalice, numere metalice
pentru case, neluminoase, grilaje din fier pentru
uşi, uşi blindate, metalice/uşi armate metalice,
ferestre batante din metal, plafoane metalice,
mânere metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru
uşi, zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi
din metal/rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, jaluzele metalice, jaluzele exterioare din
metal, rulouri pentru ferestre din oţel, uşi pliante
din metal, uşi batante din metal, opritoare
metalice pentru ferestre, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, închizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
22. Copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, prelate pentru camuflaj,
jaluzele exterioare din material textile, prelate,
corturi.
37. Instalarea ușilor și ferestrelor, instalare și
reparare de acoperișuri culisante.

───────

(210) M 2020 07541
(151) 20/10/2020
(732) PREMIUM DISTRIBUTION

HORECA SRL, STR. TABLA BUTII
NR. 11, CONSTRUCTIA C3, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Hedonia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.01; 02.03.15;
02.03.23; 29.01.12

clase:
29. Pește (nu viu), anșoa (nu viu), heringi (nu
vii), somon (nu viu), sardine (nu vii), ton (nu
viu), moluște, crustacee, raci, languste, scoici,
midii, stridii, creveți (nu vii), fileuri de pește, pește
afumat, pește marinat, pește sărat, pește la
conservă, produse alimentare pe bază de pește,
icre de pește preparate, pastă de pește, cârnați
din pește.
35. Publicitate, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
negru
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(210) M 2020 07542
(151) 20/10/2020
(732) TEHMIN-BRASOV SRL, ALEEA

SANZIENELOR, NR 5, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

T TEHMIN BRASOV

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

clase:
9. Adaptoare electrice, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
panouri de comandă (electricitate), aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
panouri informative cu afișaj electronic, aparate
pentru reglarea căldurii, instrumente de
navigație, tablouri de distribuție, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecție împotriva supratensiunii, invertoare
(electricitate).

───────

(210) M 2020 07543
(151) 21/10/2020
(732) EMANUEL-CĂTĂLIN MUNTEAN,

STR. TRANSILVANIEI NR.
107, JUD. ALBA, AIUD, ALBA,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PAPABOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 24.17.25

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, servicii de
pizzerii, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, servicii ale bistrourilor, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
și bar, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA 
VIVANDO, ET.1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4,BUCURESTI, ROMANIA
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oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de snack-baruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese.

───────

(210) M 2020 07545
(151) 21/10/2020
(732) IUGULESCU NICOLETA-ELENA,

STRADA CÎMPUL PIPERA NR. 1B,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

NICOL Da RE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 05.05.20;
26.01.16; 29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea

pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru copii, grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare
de păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru scopuri cosmetice, ceară pentru
mustaţă, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, antiperspirante, luciu de
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
produse cosmetice pentru machiaj, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), astringente
pentru scopuri cosmetice, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri de masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi

(591) Culori revendicate: verde, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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4. Lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, lumânări decorative, candele

covoare, detergenţi antimucegai, diamantina
(abrazivă), agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, produse pentru îndepărtarea cerii de
pe pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
ulei de gaultheria, geraniol, țesătură din fibră
de sticlă (țesătură abrazivă), tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel/hipoclorit de sodiu,
bețișoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de lustruit,
hârtie de lustruit, pietre de lustruit, piatră ponce,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi
pentru parfumarea hainelor, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, soluţii de degresare de uz casnic,
preparate pentru strălucire (lustruit), creme
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă
de ghete, carbid siliconic (abraziv), preparate
pentru netezire (apretare), săpun, sodă caustică,
soluții pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe, ceară
pentru croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtea vernisului, cenuşă
vulcanică pentru curăţare, preparate pentru
curăţarea tapetului, ceară pentru pardoselile din
parchet, apă demineralizată pentru maşinile de
călcat de uz casnic, lichide pentru curăţarea
parbrizului, detergenţi pentru autovehicule,
ceară pentru autovehicule, produse de curățit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule.

pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale, şampon
nemedicinal, şampoane pentru uz veterinar,
altele decât cele cu uz medical, preparate pentru
ras, săpun pentru ras, gel de duş, balsam de
păr, şampoane uscate, săpunuri lichide, produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), preparate de curăţare,
lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă,
abrazivi, corindon (abraziv), deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, odorizante de cameră, odorizant
difuzor, odorizante pentru autovehicule, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), ulei de migdale,
săpun de migdale, amoniac (detergent),
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
uleiuri esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, cretă de curățare,
preparate pentru curăţarea protezelor dentare,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, săpun deodorant,
ceară de cizmărie, coloranţi pentru toaletă,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, creme pentru
articole de pielărie/ceruri pentru articole din
piele, degresanți, alții decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cei cu utilizare în procesele de fabricare
și în scopuri medicale, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenți pentru
geamuri, detergenţi pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru
faianţă şi alte suprafeţe ceramice, produse
de curăţire pentru aparatele electrocasnice,
şerveţele impregnate cu produse de curăţire
şi dezinfectante pentru obiecte şi mobilier,
odorizante pentru toaletă, detergenţi pentru
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(lumânări), lumânări cu repelent pentru insecte,
torțe pentru grădină.
5. Leucoplasturi, plasturi, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, alcool medicinal, săpun antibacterial,
deodorante pentru îmbrăcăminte şi textile,
articole absorbante pentru igienă personală,
absorbante menstruale, scutece pentru
bebeluşi, scutece-chiloţel pentru bebeluşi,
şerveţele pentru bebeluşi, geluri dezinfectante
de mâini, şerveţele dezinfectante pentru
mâini, şerveţele umede, şerveţele sanitare de
uz menajer, insecticide, preparate împotriva
moliilor, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, scutece pentru animale de
companie.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
7. Aparate electromecanice pentru prepararea
alimentelor, mașini pentru ambalat, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de lustruit
pentru întreținerea podelelor, electrice, aparate
de râșnit electrice de bucătărie, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate electrice de
bătut covoare, aparate (electrice, de bucătărie)
pentru felierea alimentelor, aparate electrice de
bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate electrice de bucătărie care transformă
alimentele solide în lichide (aparate pentru
bucătărie), aparate electrice de feliat produse
alimentare, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aparate electrice pentru prepararea
pastelor, de uz casnic, aparate electrice pentru
curățenie, pentru uz casnic, aparate electrice
pentru extragerea sucului de portocale, aparate
storcătoare de fructe, aspiratoare de praf de uz
casnic, aspiratoare uscate și cu apă, aspiratoare
verticale, mașini electrice de bucătărie, râșnițe
de cafea, cu excepția celor manuale), mașini
de călcat, mașini de tocat carne, mașini pentru
făcut cârnați, mașini de cojit, cuțite de bucătărie
electrice, mașini de cusut, dispozitive de curățat
cartofi (mașini electrice), dispozitive de zdrobit
de bucătărie, electrice, dispozitive (electrice) cu
ceară pentru lustruit parchetul, feliatoare de
brânză, electrice, feliatoare de legume (aparate),
mașini de călcat electrice, mașini de brodat,
mașini de cusut de uz casnic, mașini de
lustruit cuțite, mașini de spălat, mașini de spălat
covoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
pentru veselă, mașini de spălat rufe (electrice),
mașini de spălat cu uscător, mașini de spălat
podeaua, mașini de spălat vase de uz casnic,
mașini de tocat carne (aparate acționate electric)
de uz gospodăresc, mașini de tocat (electrice)
de uz casnic, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de bucătărie pentru

prepararea alimentelor (altele decât pentru gătit),
mașini electrice de ceruit pentru uz casnic,
mașini electrice de curățare prin aspirație de uz
casnic, mașini electrice de tăiat carne, folosite
în bucătărie, mașini electrice de uz casnic
pentru aspirare, mașini electrice pentru feliat,
mașini electrice pentru stoarcerea fructelor,
mașini pentru spălarea geamurilor, mașini pentru
tăierea legumelor, mașini și aparate de procesat
și preparat alimente și băuturi, mături electrice,
perii electrice pentru curățarea pantofilor, perii
pentru aspiratoare, râșnițe de piper altele decât
cele manuale), râșnițe de cafea electrice, râșnițe
de uz casnic, altele decât cele manuale, râșnițe
pentru condimente (acționate electric), râșnițe
electrice de sare, răzătoare electrice pentru
legume, răzătoare pentru uz caznic, roboți pentru
menaj de uz casnic, mașini de stors rufe,
mașini de spălat rufe, saci pentru aspiratoare,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
storcătoare electrice pentru fructe și legume.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, cuţite ceramice,
feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi, satâre
(cuţite), cuţite, ustensile pentru decantarea
lichidelor (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, vătraie, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, răzătoare pentru bucătărie
manuale, mânere pentru cuţite, polonice,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de
decojit, linguri, tacâmuri (cuţite, furculiţe şi
linguri)/articole pentru masă (cuţite, furculiţe şi
linguri), furculiţe de masă, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de masă,
furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, desfăcătoare
de conserve, neelectrice/deschizătoare de
conserve, neelectrice, feliatoare de legume/
mărunţitoare de legume neelectrice, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume (unelte de mână), dispozitive de tăiat
folia de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
tacâmuri cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, cuțite de pâine [acționate
manual], cuțite de tăiat fructe, cuțite de
feliat brânză (acționate manual), cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cutii pentru
tacâmuri, argintărie [cuțite, furculițe și linguri],
cuțite pentru pizza, neelectrice, dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, feliatoare, acționate
manual, tacâmuri biodegradabile, tacâmuri și
veselă de unică folosință, din plastic, pensete,
foarfeci de tuns, aparate de ras, electrice sau
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neelectrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
cleşti pentru unghii, ustensile de mână electrice
şi neelectrice pentru îngrijire personală şi artă
corporală precum, lame de ras, ustensile pentru
manichiură şi pedichiură, ustensile de ondulat
părul, pile de unghii, electrice sau neelectrice,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
instrumente sterile pentru piercing, maşini de
tuns părul de uz personal, electrice sau
neelectrice, plăci de păr, aparate de lustruit
unghiile, electrice sau neelectrice / bureţi de
şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici,
ondulatoare pentru gene, aparate de epilat,
electrice şi neelectrice, pensete pentru cuticule /
cleşti pentru cuticule, cleşti pentru ondulare,
aparate de ondulare electrice (ustensile de
mână).
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
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, reproducerea sau
procesarea sunetului, sau 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 dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software 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, lentile de contact,
ochelari cu lupă, vizoare, magneţi, ceasuri
inteligente, dispozitive portabile de urmărire
a activităţii, aparatura didactică audiovizuală,
cântare de baie, cântare pentru bebeluși,
termometre, monitoare pentru bebeluși, rame
foto digitale, ochelari, ochelari de soare, rame
pentru ochelari, lanțuri si șnururi pentru ochelari.
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 de odorizare a aerului,
aparate de răcire a aerului, preîncălzitoare
de aer, uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare
a aerului, aparate de aer condiţionat pentru
vehicule, aparate şi maşini de purificare a
aerului, sterilizatoare de aer, friteuze cu aer,
instalaţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
autoclave, electrice, pentru gătit / oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea /
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, camere sterile (instalaţii
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aragazuri / maşini
de gătit, aparate şi instalaţii de gătit, inele
pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, răcitoare pentru
cuptoare / cuve de răcire pentru cuptoare,
instalaţii de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire,
instalaţii şi echipamente de răcire, instalaţii
de răcire pentru tutun, lămpi cu lumină rece,
friteuze, electrice, dispozitive de dezgheţare
pentru vehicule, aparate pentru deshidratarea
deşeurilor alimentare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, instalaţii de
desalinizare, aparate de desicare, lumini
direcţionale pentru biciclete, frigidere, aparate
de răcire și congelatoare pentru depozitare în
scopuri medicale, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
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aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare)carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, uscătoare
de rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete
pentru apriderea gazului, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, lumini pentru automobile/
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), instalaţii de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de
apă/robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea/absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, pasteurizatoare,
țevi (componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi
de apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, maşini
de făcut făină de orez, electrice, pentru
uz casnic, rezervoare de apă sub presiune,
radiatoare, electrice, radiatoare (încălzire),
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, camere de refrigerare/răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalaţiile
şi ţevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
şi de siguranţă pentru ţevile de gaz, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de apă, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire/plite pentru fript (aparate de gătit)/grătare
(aparate de gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă,
accesorii de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile
de apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât

de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare , lanterne
pentru scufundare, aparate de uscare, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive /
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat(), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare / fitinguri formate pentru cuptoare,
torţe, instalaţii de tras apa, aparate de gătit la
aburi, electrice, saci pentru picioare, încălziţi
electric, încălzitoare pentru picioare, electrice
sau neelectrice, fântâni, congelatoare, brichete
pentru aprinderea gazului, aparate pentru
prăjirea fructelor, aparate de fumigatie, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
uscătoare de păr, aparate de uscare a mâinilor
pentru băi, lanterne pentru cap/ lămpi portabile
cu fixare pe cap, faruri pentru automobile,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/ instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire, electrice, elemente de
încălzire, plite de încălzire, aparate de încălzire
pentru dezgheţarea parbrizelor la vehicule,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
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componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu
abur pentru faţă (saune), sterilizatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, prăjitoare de tutun, vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete, portabile,
toalete (closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de, toaletă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini
de irigat pentru scopuri agricole, aparate cu
jet de apă, vitrine pentru depozitarea vinurilor,
electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, imitaţii de bijuterii, 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, statuete din metal
preţios, opere de artă din metal preţios.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cupoane, reviste,
calendare, almanahuri, buletine informative
(tipărituri), ziare, carduri tipărite, materiale
tipărite, articole pentru legătorie, fotografii,

articole de papetărie şi articole de birou,
cu excepţia mobilei, plicuri, creioane, radiere,
caiete, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, adezivi, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, acuarele, hârtie de scris,
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
instrumente de scris, materiale didactice şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, bavete din
hârtie, hârtie de filtru pentru cafea, materiale
filtrante din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări tipărite,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de masă
din hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt, folii
de ambalat din vâscoză, foi de celuloză reciclate
pentru împachetat.
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, cutii din piele sau carton imitaţie
de piele, 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, etuiuri pentru cardurile de credit
(portofele), cadre pentru umbrele de ploaie sau
de soare, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
mânere pentru sacoşele de cumpărături, rame
pentru genţile de mână, genţi de mână, cutii din
piele pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie /
beţe de tură, țesături din piele, imitaţie de piele,
portchei, şnururi din piele, curele din piele/
chingi din piele, etichete de bagaje, geamantane
motorizate, beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri
pentru instrumentele muzicale, plase pentru
cumpărături, umbrele de soare, portofele, port-
bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hamuri pentru
ghidarea copiilor, rucsacuri/genţi de spate,
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ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele/curele din piele pentru umăr/bretele
din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, curele pentru echipamentul
soldaţilor, curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
genţi de scule, goale, 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 cu scaun,
mânere pentru bastoane, sacoşe de cumpărături
cu roţi.
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., mobilă, fitinguri pentru
mobilă, nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
mobilier pentru camping, suporturi pentru arme,
standuri pentru ziare, jaluzele şi obloane
interioare, saltele, somiere, perne, cutii de
scrisori, nemetalice sau din zidărie, coşuri,
nemetalice, cufere de depozitare, nemetalice/
lăzi, nemetalice, cutii de depozitare din lemn
sau plastic, jaluzele interioare din material textil/
rolete interioare din material textil, jaluzele
interioare din lemn ţesut/rolete interioare din
lemn ţesut, scari fabricate din lemn, panouri
publicitare din lemn, cutii, perne şi paturi pentru
animale de companie, fitinguri nemetalice pentru
mobilă, capace pentru sticle, nemetalice/dopuri
pentru sticle, nemetalice, feronerie nemetalică,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, fildeș, chihlimbar, agăţători
pentru haine/agăţători pentru îmbrăcăminte,
huse pentru îmbrăcăminte (garderobă), clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, animale împăiate
(decorațiuni).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
râşnite de piper, acţionate manual, vase de
gătit şi articole pentru masă, cu excepţia
furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit/oale de gătit sub

presiune, neelectrice, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, friteuze, neelectrice, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, infuzoare de ceai, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, piepteni şi bureţi, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
perii pentru animale (perii), articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, huse pentru
piepteni, perii pentru sprâncene, perii pentru
gene, piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, produse de demachiere, bureţi pentru
machiaj, perii pentru machiaj, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea
pielii, articole de curăţare, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, sticlărie, porţelan şi lut, bureţi,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, capace pentru acvarii, dispozitive
electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor,
cădiţe pentru bebeluşi, portabile, covoraşe
pentru copt, bazine (recipiente), coşuri pentru
uz casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, beţisoare pentru mâncat,
site de strecurat (ustensile de uz casnic),
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru curăţat, clapete de închidere pentru
capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare de
cocktailuri, servicii de cafea (articole de masă),
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, pungi pentru
ornat pentru cofetări (pungi pentru cofetărie),
ustensile cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, oliviere, tăvi pentru firimituri,
concasoare pentru bucătărie, neelectrice, cristal
(sticlărie), ceşti, pahare din hârtie sau plastic,
ţesale, tocătoare pentru bucătărie, etichete
metalice pentru carafe, carafe, damigene/
baloane de sticlă, aparate de odorizare de uz
personal, capace pentru farfurii/ capace pentru
veselă, veselă, perii pentru spălarea veselei,
farfurii de unică folosinţă, jgheaburi pentru
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băut, vase de băut, coarne de băut, sticle de
băut de sport, pahare de băut, tăvi suporturi
pentru uscarea rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de
gunoi/pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, pămătufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât cele
utilizate la produsele textile, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă/statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle/butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru
insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură, cupe pentru
fructe, prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz
casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru
şters praful de pe mobilă, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente), butelci din sticlă
(recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri din sticlă, pahare
(recipiente), mănuşi pentru uz casnic, răzători
pentru bucătărie, suporturi grătare, grătare
(ustensile de gătit), capete pentru periuţele de
dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă,
frapiere, frapiere de gheaţă, cleşti pentru
gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată, terarii de
interior (cultivarea plantelor), acvarii de interior/
bazine (acvarii de interior), terarii de interior
(vivarii), cădiţe gonflabile pentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masă de calcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, suporturi de
cuţite pentru masă, polonice pentru servirea
băuturilor, perii pentru abajururi, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/ tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolica, trocuri pentru

animale, plăci de sticlă (material brut), farfurii
de protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc,
aparate împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, materiale de lustruire pentru strălucire,
cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei,
mănuşi de lustruire, cârpe pentru lustruire,
articole din porţelan, cutii de răcire portabile,
neelectrice/lăzi frigorifice portabile, neelectrice,
capace pentru vasele de gătit suporturi pentru
vasele fierbinţi, vase de gătit, produse de
olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceară de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătari, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
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tortilla, neelectrice(ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic,
tăvi pentru uz casnic, suporturi pentru vasele
fierbinţi (ustensile pentru masă), prese pentru
pantaloni, urne, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane pentru spălarea
rufelor, coşuri pentru deşeurile din hârtie,
aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară,neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lavete de bumbac pentru uz
casnic, lucrări de artă din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile, fire sub formă de şnur, aţe şi fire de nucă
de cocos, aţe şi fire de bumbac, aţe şi fire filate,
aţe şi fire elastice pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire pentru broderie, fire din fibră
de sticlă pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe şi fire
de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire de
cauciuc pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase, bumbac
tors, aţe şi fire toarse, lână toarsă/pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe/fire.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masă de biliard, pături
pentru animalele de gospodărie, ţesătură pentru
site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri din
material textile sau plastic, stambă, pânze pentru
goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
ţesături sub formă de şnur, şeviot (ţesătură),
ţesătură, cârpe pentru demachiere, suporturi
de pahare din material textil, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
pânze de bumbac, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobilă, huse
pentru pernele de divan, crep (ţesătură), crepon,
suporturi pentru draperii din material textil,

draperii din material textil sau plastic, damasc,
pânze pentru schimbarea scutecelor pentru
bebeluşi, scutece din pânză, perdele pentru uşi,
stofă pentru covoare, plăpumi de puf (cuverturi
de pat), plăpumi, pilote, cuverturi, material elastic
ţesut, ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă
la gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă si corp din material
textil, fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru
uz pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil sau
plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză), huse
din plastic pentru mobilă/huse din plastic pentru
mobilă, huse din material textil pentru mobilă,
finet/ barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptuşeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucată, pânză de cânepă,
ţesătură de cânepă, jerseu (ţesătură), pânză de
iută, ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi pentru
farfurie din material textil, materiale plastice
(înlocuitoare de ţesături), ţesătură de stambă
imprimată, pături imprimate din material textil,
ţesătură de ramie, ţesătură de mătase artificială,
ţesătură de mătase naturală, cearşafuri (textile),
perdele de duş din material textil sau plastic,
ţesături de mătase pentru imprimarea de
modele, mătase (ţesătură), căptuşeli pentru sacii
de dormit, saci de dormit pentru bebeluşi, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu din
hârtie, protecţii pentru masă din material textil,
tafta (ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
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şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căşti de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurţi de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,

buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghetre/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni/ curele
pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane, chiloţi,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare
pentru automobile/ covoare pentru automobile,
covoare/carpete, carpete agăţate pe pereţi,
nu din material textil, covoraşe de intrare,
învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee
şi grătare, covoare pentru gimnastică/saltele
pentru gimnastică, linoleum, covoraşe/preşuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de
schi, covoare antiderapante, covoare din stuf,
tapet din material textil, învelitori de pardoseală
din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.

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.
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35. 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 web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 07546
(151) 21/10/2020
(732) MONICA - GABRIELA RADU -

MIRICA, STR. OSTROVULUI NR.
10, JUD. CONSTANTA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

BarTraining 4U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.03.02; 19.07.02;
29.01.13

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

41. Academii (educație).
───────

(210) M 2020 07547
(151) 21/10/2020
(732) CORNEL-DAN SABOU, STR.

ARIEȘULUI NR.1, AP. 28, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430392, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

QANON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale imprimate, articole de papetărie și
articole educative cu excepția mobilei.

───────

(210) M 2020 07548
(151) 21/10/2020
(732) DORIN IOAN SPINEANU, STR.

EROILOR, BL.27, AP. 29, JUD.
ALBA, BLAJ, ALBA, ROMANIA

(540)

sertinox

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18

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

6. Piese metalice (din nichel) pentru lichide și
gaze.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
transmitere prin internet.

───────

(591) Culori revendicate: negru (RGB 29, 29,
29), roșu (RGB 247, 4, 11), alb
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(210) M 2020 07549
(151) 21/10/2020
(732) GABLOK CONCEPT SRL,

STR. ENERGIEI NR. 45, JUD.
BACAU, BACAU, 600239, BACĂU,
ROMANIA

(540)

CONCEPTBLOK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale de construcții nemetalice,
cărămizi.

───────

(210) M 2020 07550
(151) 21/10/2020
(732) NO SUGAR SHOP SRL, STR. C-

TIN RĂDULESCU MOTRU NR.
22, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

(540)

NOCarb

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

clase:
30. Făină, griș, pesmet, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri de aluat, amestecuri de
pizza, amestecuri de făină, amestecuri de
patiserie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru prăjituri, amestecuri pentru brioșe,
amestecuri pentru brownies, amestecuri pentru

prepararea budincilor, amestecuri instant de
budincă, amestec de făină pentru alimente,
aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri de
făină utilizate pentru copt.

───────

(210) M 2020 07551
(151) 21/10/2020
(732) SABIPLAST SRL, STR. NEAGOE

BASARAB NR. 10, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SABIPLAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

20. Recipiente (containere) de ambalare din
materiale plastice, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), capace filetate,
nemetalice, pentru sticle, recipiente şi capace
din plastic pentru industria alimentară, recipiente
plastice pentru depozitare de uz comercial sau
industrial.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, sticle/butelci, recipiente de băut,
recipiente pentru depozitarea alimentelor, sticle
(recipiente), sticlă din plastic, sticle de apă
din plastic (goale), dopuri din plastic pentru
sticle, sticle de apă din plastic reutilizabile,
vândute fără conţinut, sticle de plastic pentru
băuturi şi alimente, recipiente termoizolante
pentru băuturi si alimente, damigene, bidoane
de apă goale pentru biciclete, bidoane de lapte,
recipiente pentru condimente, bidoane pentru
sport, vândute fără conţinut, recipiente pentru
produse farmaceutice vândute goale, recipiente
pentru cosmetice, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, recipiente din plastic pentru uz

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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casnic şi bucătărie pentru produse igienice,
farmaceutice și cosmetice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor de produse
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comercializare în legătură cu recipiente de
ambalare din materiale plastice, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), capace
filetate nemetalice pentru sticle, recipiente şi
capace din plastic pentru industria alimentară,
recipiente plastice pentru depozitare de uz
comercial sau industrial, ustensile şi recipiente
de uz casnic sau de bucătărie, flacoane,
recipiente de băut, sticle (recipiente), sticlă
din plastic, sticle de apă din plastic (goale),
sticle de plastic pentru băuturi şi alimente,
dopuri din plastic pentru sticle, sticle de
apă din plastic reutilizabile vândute fără
conţinut, recipiente termoizolante pentru băuturi
si alimente, damigene, bidoane de apă goale
pentru biciclete, bidoane de lapte, bidoane
pentru sport vândute fără conţinut, recipiente
pentru cosmetice, vase de gătit şi articole
pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor
şi lingurilor, recipiente din plastic pentru uz
casnic şi bucătărie pentru produse igienice,
farmaceutice şi cosmetice, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul sau cu ridicata, servicii
de comerţ electronic şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de magazin fizic sau online
de comercializare cu amănuntul și/sau cu
ridicata a produselor proprii, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri si servicii, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, cordonare,
pregătire şi organizare de evenimente, expoziţii,
târguri și prezentări în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale
sau publicitare, gestionare de programe de

loializare, de stimulare sau promoţionale pentru
clienţi.

───────

(210) M 2020 07552
(151) 21/10/2020
(732) IONELA DORINA NICOLAE, STR.

CERCETĂTORILOR NR. 9, ET. 5,
AP. 17, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DANIELA-SIMONA PANDURU,
CALEA CRÂNGAȘI NR. 25, BL. 20,
SC. 4, ET. 4, AP. 128, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Optinostra

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 26.13.25;
26.04.06; 29.01.15

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

9. Ochelari, suporturi pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, rame pentru ochelari, lentile cu
excepția protezelor intraoculare, lentile pentru
ochelari, lentile de contact, cutii pentru lentile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor, lucrări de
birou.
44. Servicii medicale de optică și optometrie,
consultații optometrice și de optică.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
alb, roșu, mov, verde, bleu, negru
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(210) M 2020 07553
(151) 21/10/2020
(732) FIVE CONTINENTS TRADING

COMPANY 1993 SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 7,
PARTER, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011653, ROMANIA

(540)

CUBUŞOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, caș, cașcaval,
cașcaval afumat, brânzeturi, creme de
brânză, brânză albă moale, brânză tartinabilă,
brânză topită, brânză concoillotte, brânză cu
condimente, brânză Cheddar, brânză Quark,
brânză cottage, brânză cu mucegai, brânză
cu conținut scăzut de grăsimi, brânză cu
ierburi, brânzeturi maturate, batoane de brânză,
bastoane de mozzarella, amestecuri de brânză,
chiftele din brânză de vaci, produse din lapte,
lapte praf, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, lapte bătut, smântână (produse lactate),
cremă de unt, lapte condensat, chefir, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de
fructe, salate de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
legume, procesate, sucuri vegetale pentru gătit,
cremă pe bază de legume, creme tartinabile pe
bază de legume, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
agenţii de import și export, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizare de informații și

consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat.

───────

(210) M 2020 07554
(151) 21/10/2020
(732) SILVIU-BOGDAN TURCU, STR.

RAUSENI NR. 7, BL. 16, SC. A, ET.
2, AP. 6, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Energia Universului

(531) Clasificare Viena:
26.11.22; 27.05.01

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

16. Semne de cărți, calendare, cărți, cutii din
hârtie sau carton, agende tipărite, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărăorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Organizarea și susținerea de seminarii,
predare/servicii educaționale/servicii de
instruire.
42. Amenajare/design interior, găzduirea site-
urilor (site-uri web).

───────
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(210) M 2020 07556
(151) 22/10/2020
(732) CLAUDIU-GEORGE LAZĂR,

BLD. INDEPENDENȚEI NR. 27,
JUDEȚUL PRAHOVA, BUȘTENI,
PRAHOVA, ROMANIA
DANIELA-EMILIA LAZĂR, STR.
CLOȘCA NR. 23, BL. 5, AP. 16,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

UR UPHILL RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, servicii de
transport și depozitare.
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, servicii de decorare
de alimente, servicii de decorare de torturi,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
mese la hoteluri, servicii de pizzerii, pregătirea

și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), restaurante cu autoservire, restaurante
de delicatese, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete (mâncare și băutură),
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri, servicii de
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
case de vacanță, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii de pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
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servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, 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, informații
cu privire 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 călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervări de camera (cazare
temporară), rezervări de camere pentru călători
(cazare temporară), servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizarea de spații pentru festivități
și furnizarea de spații temporare de birouri și
reuniuni.

───────

(210) M 2020 07557
(151) 21/10/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR NR. 27, JUD.ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FLYING STARS FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, jachete cu glugă (parka).
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────
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(210) M 2020 07559
(151) 21/10/2020
(732) VIRAL MEDICAL MARKETING

S.R.L., INTR. BUTURUGENI
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 06,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VIRAL

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, marketing, servicii de
promovare, servicii de consultanță în afaceri,
servicii de consultanță în afaceri în legătură cu
marketingul, servicii de optimizare a motoarelor
de căutare, analiza afacerilor comerciale în
legătură cu cuvintele cheie și a termenilor
de index pentru a optimiza regăsirea site-ului
web prin motoarele de căutare, servicii de
strategie de marcă, servicii de management al
mărcilor, servicii de strategie de afaceri legate de
social media și marketing, analiza și raportarea
statistică, servicii de marketing prin intermediul
rețelelor sociale, diseminarea reclamelor, servicii
in legătură cu rapoarte aferente cercetărilor de
piață, creare de texte publicitare, servicii de
colectare și analiză a datelor, internet marketing,
pregătirea, dezvoltarea și implementarea de
campanii publicitare pentru terți, servicii de

consultanță, consiliere și informare în legătură cu
toate cele menționate anterior.
42. Servicii IT și anume proiectarea și
implementarea de site-uri web pentru
terți, proiectare de site-uri, furnizarea
utilizării temporare a aplicațiilor web pentru
îmbunătățirea afacerii și scopuri de marketing,
servicii științifice și tehnologice, precum și servicii
de cercetare și de creație, referitoare la acestea,
servicii de analiză industrială și de cercetare
industrial, proiectare de software pentru baze de
date informatice.

───────

(210) M 2020 07560
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.13; 03.07.24; 05.03.13; 05.07.10;
11.03.01; 11.03.07; 11.03.25; 12.01.09;
15.07.21; 29.01.15

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu
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congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,

gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
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bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr

candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
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patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi

de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

549

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 07561
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 03.07.24; 03.13.24; 05.03.13;
05.05.04; 05.05.20; 05.09.06; 05.09.14;
05.09.15; 05.09.17; 05.09.21; 27.05.01;
29.01.15

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
andouillettes (cârnați), piure de mere, pastă
de pătlăgele, vinete/pastă de vinete, caltaboş
cu sânge/cârnaţi cu sânge, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, rulouri
de varză umplute cu carne, choucroute garnie
(preparat pe bază de carne), crochete, duck
confits, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, fructe, înăbuşite, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, fructe, la

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu
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conservă, falafel, produse alimentare pe bază
de peşte, humus, kimchi (legume sărate și
fermentate), chiftele din cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, castraveciori, guacamole, hash
browns (chiftele de cartofi), suc de lămâie
pentru uz culinar, carne, la conservă, ciuperci,
conservate, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, mazăre, conservată, pastă
de ardei conservată, murături, ratatouille (tocană
de legume), supe, porumb dulce, procesat,
suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, sucuri vegetale pentru gătit,
pastă vegetală de dovlecel, spume vegetale,
salate vegetale, preparate pentru supa vegetală,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
cremă pe bază de legume, creme tartinabile pe
bază de legume, legume, la conservă, salată
de boeuf, iahnie de fasole, zacuscă de vinete,
tocană de legume.

───────

(210) M 2020 07562
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
02.01.04; 03.04.02; 05.03.13; 05.05.04;
05.05.20; 11.03.02; 11.03.25; 27.05.01;
29.01.15

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
872C), mov (Pantone 275C), roșu
(Pantone 485C), galben, verde, gri,
albastru, portocaliu
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de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri
de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi,
găluşte pe bază de cartofi, păsări de curte, nu
vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii,
pastă de fructe presate, brânză quark, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, ratatouille (tocană de
legume), cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, somon, nu viu, peşte sărat,
cărnuri sărate, sardine, nu vii, satay (mâncare pe
bază de carne tocată), varză murată, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, castraveţi de mare, nu vii,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte, nu
vii, creveţi, nu vii, viermi de mătase în stadiu
de crisalidă pentru consum uman, smântână,
ouă de melci pentru consum, preparate pentru
supă, supe, lapte acru, ulei alimentar din boabe
de soia, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, pateuri/turtite din soia, languste,
nu vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,

porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh (preparat
din soia), tofu, pateuri/turtite din tofu, piele de
tofu, suc de tomate pentru gătit, pastă de tomate,
piure de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi /fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
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zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,

melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi băuturi
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, migdale neprocesate (fructe),
plante de aloe vera proaspete, anşoa, viu,
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aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, tărâţe neprocesate,
hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, pomi
de Crăciun naturali, citrice, proaspete, boabe
de cacao, brute, coajă de nucă de cocos
neprocesată, nuci de cocos proaspete, copră
proaspată, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, biscuiţi
pentru câini, borhot, icre de peşte, peşte,
viu, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de

porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
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bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 07563
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

29. Pește, nu viu, extracte din pește, uleiuri și
grăsimi comestibile, anșoa, nu viu, caviar, fileuri
de pește, hrană pentru pești pentru consum
uman, raci, nu vii, spumă de pește, icre de pește,
preparate, pește, conservat, pește, la conservă,
produse alimentare pe bază de pește, heringi, nu
vii, somon, nu viu, pește sărat, sardine, nu vii,
ton, nu viu, scoici, nu vii, crustacee, nu vii, klipfish
(cod sărat și uscat), homari, nu vii, moluște, nu

vii, midii, nu vii, stridii, nu vii, castraveți de mare,
nu vii, creveți, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, moluște, nu vii, languste, nu vii, icre
preparate pentru consum uman, salată de icre,
sosuri din pește (tartinabile), produs tartinabil pe
bază de pește.

───────

(210) M 2020 07564
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
fasole, conservată, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, grăsime din nucă de cocos,
preparate pentru fabricarea bulionului, ulei de
oase, comestibil, fiertură, bulion, concentrate de

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
872C), albastru (Pantone 275 C), 
roșu(Pantone 485 C)

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
872C), albastru (Pantone 275 C), 
roșu(Pantone 485 C)
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fiertură, concentrate de bulion, ulei de nucă de
cocos alimentar, legume uscate prin îngheţare,
legume liofilizate, chipsuri din fructe, jeleuri
de fructe, coajă de fructe, fructe conservate
în alcool, pulpă de fructe, salate de fructe,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
gustări pe bază de fructe, fructe, la conservă,
usturoi conservat, gelatină alimentară, linte,
conservată, suc de lămâie pentru uz culinar, ulei
de măsline alimentar, măsline, conservate, ulei
din sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, ulei de rapiţă alimentar, ulei de susan
alimentar, ulei alimentar din boabe de soia,
ulei alimentar de floarea soarelui, margarină,
ciuperci, conservate, ceapă, conservată, pastă
de ardei conservată, boabe de soia, conservate,
alimentare, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, piure de tomate, sucuri vegetale
pentru gătit, pastă vegetală de dovlecel, spume
vegetale, salate vegetale, preparate pentru
supă vegetală, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, cremă pe bază de legume, creme
tartinabile pe bază de legume, legume, la
conservă, ulei de măsline extravirgin alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sos de
mere (condiment), sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), bulgur, oțet din
bere, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
făină de hrişcă, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, capere, cușcuș, crutoane,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
sos de merişoare (condiment), făină de porumb,
făină nerafinată de porumb, curry (mirodenie),
sosuri pentru salată, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, colțunași pe bază de făină,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome alimentare, altele
decât uleiurile esențiale, coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pâine fără gluten, pastă de ghimbir (mirodenii),
harissa (condiment), ketchup (sos), muștar,
făini de nuci, făină de cartofi, produse de
asezonare, apă de mare pentru gătit, algă
marină (condiment), seminţe procesate folosite
pentru asezonare, seminţe de susan (produse de
asezonare), boia (asezonare), făină de soia, sos

de soia, șofran (asezonare), făină de tapioca,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
turmeric, sos de roşii, făină de grâu.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, migdale (fructe), aranjamente
din fructe proaspete, anghinare, proaspătă,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe
de pădure, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, nuci de cocos proaspete, castraveți,
proaspeți, flori comestibile, proaspete, usturoi,
proaspăt, ierburi de grădină, proaspete, ghimber,
proaspăt, struguri, proaspeți, alune de pădure,
proaspete, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
lăptucă, proaspătă, ciuperci, proaspete, nuci,
neprocesate, urzici, proaspete, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, portocale,
proaspete, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei proaspeți (plante), cartofi,
proaspeți, quinoa, neprocesată, rubarbă,
proaspătă, orez, neprocesat, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, trufe, proaspete.

───────
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BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.16

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină/proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,

varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
lapte fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană
pentru peşti pentru consum uman, spumă de
peşte(pastă), icre de peşte, preparate, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,

(210) M 2020 07565
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL, STR.

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă
de ardei conservată, ghimbir murat, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc (carne),
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele
din cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, brânză
quark, stafide, ulei de rapiţă alimentar, ratatouille
(tocană de legume), cheag, lapte de orez,
lapte de orez pentru uz culinar, somon, nu
viu, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, nu vii,
satay (mâncare pe bază de carne tocată), varză
murată, învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi
de mare, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, seminţe, preparate, ulei de susan
alimentar, moluşte, nu vii, creveţi, nu vii, viermi
de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman, smântână, ouă de melci pentru consum,
preparate pentru supă, supe, lapte acru, ulei
alimentar din boabe de soia, boabe de soia,
conservate, alimentare, lapte de soia, pateuri/
turtite din soia, languste, nu vii, seu alimentar,
ulei alimentar de floarea soarelui, seminţe
de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, tahini, tagine (preparat din carne, peşte
sau legume), tempeh (preparat din soia), tofu,
pateuri/turtite din tofu, piele de tofu, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.

fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
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ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite
Kimchi, iaksa, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, extract de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
marinate, marţipan, maioneză, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire
a cărnii, pentru uz casnic, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, miso, melasă alimentară, musli, muştar,
făină de muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, nuga, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, terci de ovăz, onigiri, apă de
flori de portocal pentru scopuri culinare, pateuri
cu ciocolată, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, napolitane din hârtie comestibilă,
sos pentru paste, aluat de patiserie, pâtes
en croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli (sos), plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, lipii pe bază
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, profiterol, propolis/clei de albine, de
uz alimentar, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
hârtie de orez comestibilă, orez preparat învelit
în alge marine, prăjituri de orez, biscuiţi
din orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de

susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale neprocesate (fructe), plante
de aloe vera, anşoa, viu, aranjamente din
fructe proaspete, anghinare, proaspătă, deşeuri
de trestie de zahăr (materie primă), scoarţe
brute, orz neprocesat, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, tărâţe
neprocesate, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
rădăcini de cicoare proaspete, cicoare,
proaspătă, pomi de Crăciun naturali, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă de
nucă de cocos neprocesată, nuci de cocos
proaspete, copră proaspată, raci, vii, crustacee,
vii, castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru
păsări, biscuiţi pentru câini, borhot, icre de peşte,
peşte, viu, momeală de pescuit, vie, făină de
in (nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
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pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice

pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────
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(210) M 2020 07566
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, uleiuri şi grăsimi alimentare,
salam, cârnați, crevurști pentru hot dog, învelișuri
pentru cârnați, naturale sau artificiale, duck
confits, cârnați în aluat, caltaboș cu sânge,
cârnați cu sânge, șuncă, bacon (slănină),
mezeluri, pateu de ficat, pastă de ficat, crochete,
piftie din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, pește, la conservă.

───────

(210) M 2020 07567
(151) 21/10/2020
(732) WHITE LAKE Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, VAK BOTTYÁN UTCA
24, BUDAÖRS, 2040, UNGARIA

(740) Simion & Baciu - Consiliere in
Proprietate Intelectuala SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

CARPATINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

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

29. Caș, lapte bătut, brânză proaspătă de
vaci, fermenți de lapte pentru uz culinar, lapte
fermentat la cuptor, iaurt, băuturi făcute din iaurt,
chefir, lapte de albumină, margarină din produse
lactate, shake-uri din lapte, lapte condensat,
lapte, băuturi din lapte, predominând laptele,
smântână, lapte praf, băuturi lactate pe bază de
bacterii din acid lactic, frișcă, smântână (produse
lactate), produse lactate, brânză quark, deserturi
pe bază de brânză quark, deserturi umplute,
pe bază de brânză quark, unt, cremă de unt,
deserturi pe bază de lapte, brânză.
30. Ciocolată cu lapte (băutură), spume de
ciocolată, băuturi pe bază de cacao, cacao cu
lapte (băutură), caramele (bomboane), dulce de
leche, băuturi pe bază de cafea, cafea cu lapte
(băutură), budinci.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru închis,
portocaliu

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
872C), albastru (Pantone 275 C), 
roșu(Pantone 485 C)
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BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HANUL BOIERESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 872
C), albastru (Pantone 275 C), roșu
(Pantone 485 C)

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, piure
de mere, fructe de pădure, conservate, nuci
glasate, unt de cacao alimentar, lapte condensat,
cremă de unt, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, înăbuşite,
gustări pe bază de fructe, concentrat pe bază de
fructe pentru gătit, fructe, la conservă, gelatină,
gem de ghimber, ghimbir, conservat, alune,
preparate, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, jeleuri alimentare,
marmeladă, stafide, frişcă, budincă albă.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas (băutură
nonalcoolică), limonade, apă lithia (bogată în
litiu), bere de malţ, must de malţ, apă minerală
(băuturi), must, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, esenţe non-alcodlice pentru fabricarea

(210) M 2020 07568
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL, STR.

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

gheaţă (apă îngheţată), biscuiţi, fursecuri, torturi,
prăjituri, nuga, bomboane, dulciuri, sirop de
agave (îndulcitor natural), produse de cofetărie
cu migdale, sos de mere (condiment), cocă de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, cicoare (substituent pentru cafea),
cremă din ouă şi lapte, bomboane de decor
pentru torturi, nuci confiate, caramele (dulciuri),
caramele (bomboane), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, paste de ciocolată cu nuci
de întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
nuci învelite în ciocolată, băuturi din cacao cu
lapte, băuturi pe bază
de cacao, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, cremă de zahăr ars, cornuri,
dulce de leche (dulceaţă de lapte), spume
pentru desert (produse de cofetărie), fondante
(produse de cofetărie), produse de cofetărie din
fructe, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
turtă dulce, halva, îngheţate pe băţ, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie), pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, marţipan, mentă pentru
produse de cofetărie, glazură oglindă, muşli,
îndulcitori naturali, zahăr de palmier, napolitane
din hârtie comestibilă, bomboane mentolate,
clătite, produse de cofetărie cu arahide, biscuiţi
petit-beurre, plăcinte, praline, profiterol, budinci,
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate),
lăptişor de matcă pentru uz alimentar, vafe
belgiene, iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), mix
pentru clătite sărate, clătite sărate, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), tarte, bomboane cu miere şi
vitamina C, amandine.
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băuturilor, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.

───────

(210) M 2020 07574
(151) 21/10/2020
(732) BELAGRO DEVELOPMENT SRL,

STRADA COMERTULUI 13 A,
CAMERA 7, ET 1, IN CADRUL
COMPLEX WEST PARK, SAT
DOMNESTI, JUD. ILFOV, COMUNA
DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Liziera de Lac. Casa
ta. Lângă Bucureşti.

(531) Clasificare Viena:
03.07.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07577
(151) 21/10/2020
(732) CONSTANTIN GHEARA, STR.

DIONISIE CEL MIC NR. 68, BL. 72,
SC. C, AP.48, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

WAVES ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.07; 01.07.01; 06.01.01;
01.15.24; 06.03.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru
deschis, albastru închis, gri, negru

(591) Culori revendicate: roz, roşu, negru,
albastru
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(210) M 2020 07578
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
CLUJ-NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, TÎRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE CU STIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).

material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spaţii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate

35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
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prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.

radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii, altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic, altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online,
altele decât cele publicitare, servicii pentru

38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzare
(comunicare) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
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publicarea buletinelor informative, furnizare de
publicaţii on-line, nedescărcbile, publicare online
de ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de

televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară, servicii de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii de
telemedicină, servicii de terapie, consiliere
privind nutriţia şi dieta, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de aromaterapie,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, terapie asistată
cu animale, asistenţă medicală, consiliere
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medicală, informare medicală, servicii de
consiliere medicală şi de sănătate.

───────

(210) M 2020 07580
(151) 21/10/2020
(732) SC MPD SERVICES SRL, STR.

GRIGORE ANTIPA NR. 28A, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MOURALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.05.04

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aprinzătoare electrice.
16. Materiale pentru decorare și artă, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, adezivi, articole de papetărie
și materiale educative, cu excepţia mobilei,
hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, produse de imprimerie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, adezivi
pentru papetărie sau menaj (materiale de lipit),
gluten (lipici) pentru papetărie sau menaj, lipici
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj.
27. Învelitori de perete și tavan, învelitori de
pardoseală şi învelitori din gazon artificial.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, servicii de agenții de
import-export, analiză de preț, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de

iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
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compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2020 07581
(151) 21/10/2020
(732) MARIUS HĂRĂTĂU, STR. PICTOR

OCTAV BĂNCILĂ NR. 5, BL. CL12,
SC. A, ET. 9, AP. 33, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENŢIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC. A, APT.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

FACTORY 4.0

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.12; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.08; 26.04.05

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

35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de

evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea de
seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale
(cu scop cultural, educativ sau de divertisment),
furnizare de seminare online de formare,
furnizare de cursuri de instruire online, servicii
de învățământ la distanță oferite online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, servicii educative online prin baze
de date informatice, internet sau extranet,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
prestaţiilor live, organizare și coordonare
de evenimente culturale și educative în
domeniul tehnologiei, competențelor digitale,
compețentelor profesionale, aplicațiilor software,
producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online,
publicarea de materiale multimedia online cu
excepţia celor publicitare, furnizare de informații
despre învățământ online, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
producţia de spectacole, instruire profesională,
instruire computerizată, instruirea angajaţilor,
servicii de instruire, instruire pentru adulți,
instruire în domeniul tehnicilor informatice,
organizare de evenimente educative, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
transfer de know-how (instruire), publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire).

───────
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(210) M 2020 07583
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

FOCUS EUROPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame

la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
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de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii

cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
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tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,

divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
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42. Servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse si servicii, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
siteurile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul internetului , proiectare de pagini
web, inclusiv proiectare de pagini web pentru
utilizare pe internet, proiectare şi furnizare de
pagini principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii on-
line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare
şi dezvoltare de pagini web pe internet,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terţi, design, desene şi
texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la

comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi
site-urilor web, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini si alte date electronice, stocare
electronică de fotografii, fişiere audio, de conţinut
multimedia de divertisment, de videoclipuri, de
informaţii.

───────
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(210) M 2020 07584
(151) 21/10/2020
(732) LEONARD GEORGESCU, CALEA

PLEVNEI NR.154, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B,ET.5,AP.46,
JUD. CONTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ESHO CASE LA CHEIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17

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

20. Accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
jaluzele interioare (mobilă), mobilă și mobilier,
suporturi nemetalice pentru mobilă, elemente
de separare individuale (mobilă), glisoare
nemetalice pentru mobilă, șnururi pentru
draperii, articole pentru strângerea draperiilor,
din metal.
24. Lenjerii de pat și fețe de mese, huse
(lenjerii) și pături pentru pat, prosoape, draperii
textile, draperii opace din material textil sau
plastic, perdele și draperii confecționate din
material textil sau plastic, draperii din materiale
textile gata confecționate, perdele și draperii
confecționate din materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, consiliere cu privire

la produse de consum, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comenzi online, servicii de agenţii de
import și export, regruparea în avantajul terţilor,
a produselor de mobilă si mobilier, saltele, perne,
lenjerii, perdele, prosoape, accesorii pentru
mobila, lustre,candelabre, veioze (exceptând
transportul) în magazine specializate sau online.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Design arhitectural, design industrial, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
design de mobilier, servicii de design mobilier,
proiectare de construcții, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții.

───────

(210) M 2020 07585
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

(540)

FOCUS ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9.  Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, 
JUD.  MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540543,  MUREȘ, ROMANIA
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(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin

reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
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de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de

date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
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de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţia
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de

bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42. Servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie,sisteme
de televiziune prin cablu şi fibră optică,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
găzduire de spaţiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse si
servicii, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul internetului , proiectare de pagini
web, inclusiv proiectare de pagini web pentru
utilizare pe internet, proiectare şi furnizare de
pagini principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii on-
line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare
şi dezvoltare de pagini web pe internet,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
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web pe internet, instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terţi, design, desene şi
texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi
site-urilor web, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini si alte date electronice, stocare
electronică de fotografii, fişiere audio, de conţinut
multimedia de divertisment, de videoclipuri, de
informaţii.

───────

(210) M 2020 07586
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

(540)

FOCUS PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame

TRANSILVANIA SRL, 
STR.CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, 
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR.SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, 
JUD.  MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540543,MUREȘ, ROMANIA
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la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa

de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele

publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii

cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
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de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

42. Servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie,sisteme
de televiziune prin cablu şi fibră optică,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
găzduire de spaţiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse si
servicii, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul internetului , proiectare de pagini
web, inclusiv proiectare de pagini web pentru
utilizare pe internet, proiectare şi furnizare de
pagini principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii on-
line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare
şi dezvoltare de pagini web pe internet,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terţi, design, desene şi
texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
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staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi
site-urilor web, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini si alte date electronice, stocare
electronică de fotografii, fişiere audio, de conţinut
multimedia de divertisment, de videoclipuri, de
informaţii.

───────

(210) M 2020 07587
(151) 21/10/2020
(732) TIBERIUS MARIAN, STR.

HERMANN OBERTH, NR. 2, SC. A,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 550388,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL , STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

zumeo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Clasa 9: Înregistrări muzicale descărcabile,
casete muzicale, muzică digitală descărcabilă,
benzi audio cu muzică, playere de muzica
portabile, înregistrări de clipuri muzicale

descărcabile, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, discuri optice care conțin muzică,
software descărcabil pentru compunerea de
muzică, software descărcabil utilizat in domeniul
muzical, materiale video muzicale pre-
înregistrate descărcabile, serii de înregistrări
audio muzicale care pot fi descărcate, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, înregistrări muzicale
sub formă de discuri, programe informatice,
descărcabile, pentru prelucrarea fișierelor
muzicale digitale, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, suporturi de
înregistrări muzicale pe bandă magnetică,
muzică digitală care poate fi descărcată
de pe internet, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, muzică digitală
descarcabilă de pe site-uri de internet cu mp3-
uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o bază
de date de calculator sau de pe internet,
aplicații software descărcabile, aplicaţii mobile
descărcabile, aplicații software descărcabile,
aplicații mobile educative descărcabile, aplicații
educative descărcabile pentru tablete, aplicații
de calculator educative descărcabile, aplicație
software descărcabile pentru televizoare,
aplicații software descărcabile pentru web,
aplicații software descărcabile pentru roboți,
software pentru simularea aplicațiilor, aplicații
descărcabile pentru circuite specifice integrate,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
mobile, software de aplicații de calculator,
aplicații software de calculator,descărcabile,
software pentru dezvoltare de aplicații, aplicații
descărcabile pentru recuperarea de informații,
software pentru servere de aplicații, aplicații
software descărcabile pentru dispozitive fără fir,
software de aplicații informatice pentru televizor,
aplicații descărcabile de calculator pentru
comenzi auto, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, software
de aplicații pentru dispozitive mobile, aplicații
software descărcabile de tipul business
intelligence, software pentru aplicații web și
servere, aplicație software pentru servicii de
cloud computing, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, aplicații mobile care pot
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fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (lot), software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive mobile, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și
animate, înregistrări multimedia descărcabile,
programe de calculator multimedia interactive
descărcabile sau înregistrate, programe de
jocuri interactive multimedia descărcabile sau
înregistrate, software pentru divertisment,
software de divertisment interactiv, software
de calculator pentru divertisment, software
de divertisment interactiv pentru calculatoare,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video.
41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
editare muzicală, educație muzicală, formare
muzicală, producția de muzică, editare de
muzică, cursuri de muzică, înregistrări de
muzică, spectacole muzicale live, organizare
de divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de evenimente muzicale, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
reprezentații muzicale în direct, publicare de
lucrări muzicale, servicii de educație muzicală,
publicare de texte muzicale, regizare de
spectacole muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
concerte muzicale pentru radio, producție
de spectacole muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de biblioteci muzicale,
publicare de partituri muzicale, organizare de
interpretări muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, servicii de
muzică în direct, spectacole cu muzică în direct,
servicii de editare de muzică, publicare de
cărți de muzică, concerte de muzică în direct,
servicii de divertisment muzical animat, regie
artistică pentru spectacolele muzicale, servicii
educaționale cu privire la muzică, organizare
de concerte de muzică pop, reprezentație de
dans, muzică și teatru, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de instruire în domeniul
muzical, organizare de spectacole muzicale în

direct, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, închiriere de înregistrări fonografice
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3 nedescărcabilă, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, prezentare de spectacole în
direct ale formațiilor muzicale, prezentare în
direct de producții muzicale de Crăciun, furnizare
de muzică în format digital de pe internet
nedescărcabil, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web de pe internet cu muzică în format
mp3, spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către terți,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, furnizare de clasificări pe
categorii de vârstă pentru conținut de televiziune,
film, muzică, video și jocuri video, servicii
educative în materie de aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
aplicații ale programelor de calculator, publicare
multimedia de materiale tipărite cu excepţia celor
publicitare, publicarea de materiale multimedia
online altele decât cele publicitare, publicare
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multimedia a publicațiilor electronice altele
decât cele publicitare, divertisment, divertisment
interactiv, divertisment teatral, divertisment
pe internet, divertisment on-line, servicii de
divertisment, divertisment în direct, divertisment
furnizat prin telefon, divertisment prin intermediul
telefonului, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment audio, divertisment
de tipul concertelor, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
(divertisment), divertisment interactiv on-line,
furnizare de divertisment prin telefon, informații
în materie de divertisment, organizare de
servicii de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), organizare de activități
de divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, servicii de divertisment pentru
copii, informații în materie de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de conversații telefonice pentru divertisment,
servicii de divertisment pentru marele public,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
servicii de cluburi de fani (divertisment),
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, producție
de spectacole de divertisment cu instrumentiști,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
producție de evenimente de divertisment
în direct, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, furnizare de informații
în materie de divertisment, închiriere de
materiale înregistrate legate de divertisment,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizare de instalații de divertisment în
hoteluri, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de programe de
divertisment pentru televiziune, producție de

spectacole de divertisment cu cântăreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment sub formă de concursuri,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații
tip concert, servicii de divertisment pentru
producția de spectacole în direct, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de producție de
divertisment sub formă de materiale video,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de divertisment
pentru potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio
și video

42. Platformă ca serviciu (PaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, stocare electronică de conținut
multimedia de divertisment, furnizarea accesului
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temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil.

───────

(540)

DR. ALBERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măşti chirurgicale, măşti utilizate de către
personalul medical, măşti faciale pentru
protecţie medicală, măşti faciale pentru protecţie
medicală, pentru copii, halate, combinezoane,
capeline şi botoşi de unică folosință pentru
personalul medical, măşti medicale pentru
protecție antibacteriană, măşti chirurgicale
pentru protecție antibacteriană, măşti de
protecție respiratorie confecționate din material,
neţesute, de uz medical, măşti de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măşti de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măşti de protecție pentru gură de uz medical.

───────

(210) M 2020 07591
(151) 22/10/2020
(732) SC BARISTAS BREW SRL, STR.

BARIEREI NR.20, BL.PB20, ET.1,
AP.5, JUD. BIHOR, ORADEA,
410562, BIHOR, ROMANIA

(540)

ZAŢ CAFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 11.03.04;
26.01.03

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2020 07592
(151) 22/10/2020
(732) TERAPIA S.A, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

(540)

FORTIFIKAT MAXX PROTEKT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,

(210) M 2020 07589
(151) 22/10/2020
(732) ADINA MAGDALENA ALBERTS,

BD. BANU MANTA NR.  31, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011223, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, (preparate) farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antibacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau

veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────
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(210) M 2020 07593
(151) 22/10/2020
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru

uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori ai meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), 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
(cum ar fi site-urile web sau emisiunile
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
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oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07594
(151) 22/10/2020
(732) BFC HIGHEST CONSULTING SRL,

STR. REZERVELOR NR. 64H,
CAMERA 1, AP. 4, JUD. ILFOV,
SAT DUDU, COM. CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, NAVROM RIVER,
CAM. 302, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

PLOO-N GURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
26.11.01; 29.01.13

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

29. Carne și preparate din carne proaspete
și afumate și sortimente ale acestora, cotlet
de porc, cotlet afumat de porc, cotlet cu
piper, mușchi țigănesc, pastramă afumată de
porc, șunculiță țărănească, slănină cu boia sau
cimbru, slănină afumată, fleică afumată, coastă
de porc afumată, rasol de porc afumat, oase
garf afumate, scăriță de porc afumată, salam
de vară, salam de casă, salam italian, cârnați
semiafumați picanți, cârnați pentru grătar picanți,
cârnați semiafumați oltenești, cârnati de casa
congelati, cârnați condimentați congelați, parizer
țăranesc de porc, ruladă din piept de pui afumat,
pastramă din pulpe de pui, tobă de porc, carne
tocată congelată, mici formați congelați, mix
pentru grill congelat, telemea de oaie, telemea
de vacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de
afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
consultanță în managementul afacerilor și
organizare, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informatii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comandă prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de
materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi a
presei, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoționale, difuzare
de materiale publicitare și promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerț
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata și en-gros,
servicii de agenţii de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roșu
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de marketing, dezvoltare şi organizare
de campanii promoţionale, demonstraţii cu
produse, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii oniline de prelucrare
de date, servicii de comenzi și vânzări online,
servicii de comerţ, servicii de comerţ online,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, prelucrarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, toate aceste servicii
în legătură cu produsele: carne și preparate
din carne proaspete și afumate și sortimente
ale acestora, cotlet de porc, cotlet afumat de
porc, cotlet cu piper, mușchi țigănesc, pastramă
afumată de porc, șunculiță țărănească, slănină
cu boia sau cimbru, slănină afumată, fleică
afumată, coastă de porc afumată, rasol de porc
afumat, oase garf afumate, șcăriță de porc
afumată, salam de vară, salam de casă, salam
italian, cârnați semiafumați picanți, cârnați pentru
grătar picanți, cârnați semiafumați oltenești,
cârnați de casă congelați, cârnați condimentați
congelați, parizer țărănesc de porc, ruladă din
piept de pui afumat, pastramă din pulpe de
pui, tobă de porc, carne tocată congelată,
mici formați congelați, mix pentru grill congelat,
telemea de oaie, telemea de vacă.

───────

(210) M 2020 07595
(151) 22/10/2020
(732) DOCTOR SWISS SRL, BD.

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

(540)

Doctor SWISS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 02.09.01;
24.13.01; 29.01.12

clase:
3. Produse cosmetice și preparate cosmetice,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de albire a
dinților, săpun, săpunuri pentru mâini, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), geluri pentru
duș, săpunuri-cremă de corp, geluri de albire
a dinților, benzi pentru albirea dinților, pastă de
dinți nemedicinală, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicinale.
5. Preparate și articole sanitare, preparate
sanitare de sterilizare, preparate și articole
dentare de uz medicinal, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, pastă de dinți medicamentoasă, apă de
gură de uz medical, dezinfectanți, dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, dezinfectante folosite pentru

OCTAVIAN GOGA NR. 23, 
CAM.2, BL. M106, SC. 1, ET. 7, 
AP. 31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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igienă, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, suplimente alimentare si
preparate dietetice.
9.  Măști de protecție, mănuși de unică
folosință pentru laborator, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
cântare, cântare electrice, cântare pentru
bebeluși, cântare cu analizatoare de masă
corporală, termometre, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile, software pentru gestionarea
dispozitivelor mobile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații.
10. Aparate și instrumente medicale,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
măști medicale, măști utilizate de personalul
medical, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, măști respiratorii de uz medical,
măști sanitare de uz medical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști utilizate de către personalul
medical, măști sanitare pentru scopuri medicale,
mănuși de protecție de uz medical, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
mănuși pentru scopuri medicale, lămpi de
uz medical, lămpi cu raze ultraviolete pentru
uz medical, echipament pentru diagnosticare,
examinare și monitorizare, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), aparate
medicale pentru măsurarea concentrației
oxigenului din sânge, dispozitive electronice
pentru înregistrarea saturației de oxigen în
sânge, monitoare electronice pentru controlul
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru monitorizarea concentrației de oxigen
pentru uz medical, nebulizatoare, nebulizatoare
de uz medical, aparate pentru aerosoli de
uz medical, aspiratoare nazale, glucometre/
dispozitive pentru măsurarea nivelului de
glucoză din sânge, tensiometre, irigatoare
orale, seringi pentru injecții, seringi pentru
scopuri medicale, termometre pentru scopuri
medicale, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
stetoscoape.
11. Aparate și mașini de purificare a
aerului, umidificatoare, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, lămpi, lămpi cu raze
ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale.

21. Ustensile cosmetice și de toaletă, periuțe
de dinți, periuțe de dinți, electrice, capete
pentru periuțele de dinți electrice, ață dentară,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, conversie de date în informații
electronice, stocare electronică temporară de
informații și date.

───────

(210) M 2020 07596
(151) 22/10/2020
(732) SC. DELTA GAS COV SRL, ȘOS.

SLOBOZIEI NR. KM. 4, CORP C10,
CAMERA NR. 1, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(540)

AMBAR HOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.18

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 07599
(151) 22/10/2020
(732) MARIUS-ADRIAN GRADA, SAT

MADERAT NR. 261, JUD. ARAD,
PANCOTA, ARAD, ROMANIA

(540)

romasia trading company

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.01; 26.01.02;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07600
(151) 22/10/2020
(732) CLINICSMED CME SRL,

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NATUR NATAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 29.01.12

clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de analize medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii oferite de
clinici medicale, servicii medicale și de sănătate,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii medicale și anume fertilizare în vitro,
servicii medicale pentru diagnosticarea bolilor
corpului omenesc, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii de
consiliere în materie de probleme medicale,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
si spitale, servicii de clinici medicale de zi
pentru copii bolnavi, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,

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

STR.INDEPENDENTEI NR. 15, 
CAMERA 4, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov, cenușiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienți, servicii
de asistență la naștere, consiliere în domeniul
nașterii, servicii ginecologice, diagnosticarea
bolilor, servicii de diagnostic chirurgical,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de moașe,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
îndepărtarea tratamentul și prelucrarea celulelor
stem, furnizare de informații medicale în
sectorul sănătății, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament.

───────

(210) M 2020 07603
(151) 22/10/2020
(732) SAMS GREEN SRL, STR.

NERA NR. 4, JUDEȚUL TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SAM'S GREEN

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 25.01.06; 21.03.01; 27.05.01;
29.01.14

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

35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de amenajare
de vitrine în scopuri publicitare, organizare de

expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare.
42. Consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design
interior și exterior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, design vizual,
design pentru magazine, design de produs,
proiectarea (designul) spațiului interior, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
și dezvoltare de produs, consultanță în materie
de design, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, servicii de design interior
bazat pe principiile feng shui, cercetare privind
creșterea plantelor, proiectarea de decorațiuni
interioare.
44. Servicii de horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, amenajare peisajistică,
servicii de amenajare a grădinilor, amenajare
peisagistică de grădini pentru terți, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, grădinărit peisagistic,
consultanță în grădinărit, informații și consiliere
cu privire la grădinărit, furnizare de informații
despre grădinărit, servicii de design de grădină
și peisagistic, proiectare (design) de grădini,
servicii de consiliere în materie de proiectare
a gazonului, servicii de consiliere cu privire la
proiectarea de grădini, întreținerea gazonului,
întreținere de grădini, cultivare de plante,
consultanță referitoare la cultivarea plantelor,
servicii de îngrijire de plante (servicii de
horticultură), servicii pentru îngrijirea grădinilor,
furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini.

───────

(210) M 2020 07604
(151) 22/10/2020
(732) SEBASTIAN ADRIAN INDRIES,

STR. POET ANDREI MURESANU
NR.14, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ION

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

33. Băutură spirtoasă fermentată, băuturi
spirtoase tonice aromatizate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi spirtoase, băuturi distilate,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice care
conțin fructe, vinuri îmbogățite, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri cu denumire de origine protejată, extracte
din fructe cu alcool, băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, vin, vin roșu, vin alb, vinuri spumante
naturale.

───────

(210) M 2020 07605
(151) 22/10/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

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

35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de

consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor, servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 07606
(151) 22/10/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12

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

(591)    Culori revendicate: galben (R255 G206
             B49), albastru (R27 G50 B 96)

(591) Culori revendicate: galben (R255 
             G206B49), albastru (R27 G50 B 96)
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35. Servicii prestate de persoane, organizaţii
cu scopul de a: ţine evidenţa contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistenţă în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanţă în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigaţii privind afacerile, de a acorda
consultanţă în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanţă profesională în afaceri, de a
analiza costurile şi de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare şi monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informaţii financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăţilor mentale ale persoanelor: servicii
de educaţie adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaţionale,
după cum urmează: academii, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale, informaţii despre educaţie,
examinări referitoare la educaţie, organizarea
şi susţinerea unor evenimente educaţionale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, producţia de programe audio.

───────

(210) M 2020 07608
(151) 22/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR.3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Zmeurică Băutură răcoritoare
carbogazoasă cu suc de

zmeură Zmeurică Carbonated
soft drink with raspberry juice

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.07.08; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.07.01; 25.01.15; 29.01.14

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare,
sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
aperitive, nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cvas nealcoolic, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, sucuri
de legume (băuturi), băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă.

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, bleu, roz, verde
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor (transport), servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expediţie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────
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(210) M 2020 07609
(151) 22/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP SA , STR.

CARPAŢI NR. 46, JUD. HARGHITA,
BORSEC, 535300, HARGHITA,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR.3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE

CARBOGAZOASĂ CU SUC
DE LĂMÂIE ȘI PORTOCALE

Lămâița CARBONATED
SOFT DRINK WITH LEMON

AND ORANGE JUICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.07.12; 25.01.15

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare,
sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
de fructe, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
aperitive, nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cvas nealcoolic, limonade,
shandy, extracte de fructe nealcoolice, sucuri
de legume (băuturi), băuturi energizante,
băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în
proteine, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea lichiorurilor,

sarsaparilla (băuturi nealcoolice), siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing şi
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite şi
mostre în scop publicitar, distribuţie şi difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale şi/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

595

publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,
servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport, transport şi
livrare de bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii
de livrare a mărfurilor (transport), servicii de
manevrare şi transport de mărfuri, servicii de
manipulare a mărfii de import şi export, servicii
de transport şi expediţie de mărfuri, transport de
mărfuri, colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 07610
(151) 22/10/2020
(732) CAKES BY MAMI GETA SRL,

SOS. COLENTINA NR. 21, BL. R24,
SC. A,ET. 4, AP. 19, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Claudiu Feraru,
STR. CONSTANTIN DANIEL NR. 4,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRIVATE BAKING by Anca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.16; 26.11.05

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

30. Produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie cu gheață, trufe cu rom (produse
de cofetărie), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, preparate aromatice pentru
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prăjituri (arome alimentare), biscuiți, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, biscuiți
olandezi, biscuiți din pâine, biscuiți de graham,
biscuiți de malț, biscuiți petit-beurre, biscuiți dulci
sau sărați, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu glazură cu aromă de ciocolată, biscuiți cu
bezea moale înveliți în ciocolată, care conțin
caramel, biscuiți din orez în formă de granule
(arare), biscuiți conținând ingrediente cu aromă
de ciocolată, fursecuri, fursecuri parțial învelite
în ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, aluat pentru pateuri, aluat pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, aluat pentru biscuiți,
aluat pentru prepararea clătitelor, aluat congelat
pentru biscotti, glazură pentru prăjituri, torturi
de înghețată, preparate pentru torturi, torturi
vegane, torturi, prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate [patiserie], prăjituri din aluat
prăjit (karintoh), bomboane, fondante (cofetărie),
jeleuri, jeleuri de fructe (cofetărie), înghețată,
plăcinte, sorbeturi (înghețate de fructe), cornuri,
produse de cofetărie cu crema spumă.
43. Servicii de decorare de torturi, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii de preparare a alimentelor,
servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de
consultanță cu privire la tehnici de coacere.

───────

(210) M 2020 07612
(151) 22/10/2020
(732) S.C. LEIA BUSINESS SOCIETATE

CU RASPUNDERE LIMITATA,
STR. VIRGILIU NR. 7A, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

abundenta.org

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online.
41. Publicarea de materiale multimedia online,
editare de publicații, altele decât cele publicitare,
editare de cărți și recenzii, editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
reportaje de către agenții de știri nedescărcabile,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile,
publicare de buletine informative, publicare de
calendare de evenimente, publicare de broșuri,
publicare de anuare imprimate (de tip pagini
aurii), publicare de anuare, publicare de afișe,
altele decât cele publicitare, publicare de cărți,
publicare de cărți și periodice electronice online,
altele decât cele publicitare, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
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documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de cataloage,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți
educative, publicare de cărți audio, publicare
de materiale didactice educative, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
referitoare la animale de companie, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale și publicații tipărite, altele decât
cele publicitare, publicare de materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, sub formă
electronică, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de reviste și cărți,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, publicare de rezultate
ale testelor clinice, publicare de prospecte,
publicare de publicații medicale, publicare de
publicații periodice, altele decât cele publicitare,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare de
texte, altele decât cele publicitare, publicare de
texte educative, publicare de texte medicale,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
sub formă de mijloace electronice, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice, altele decât cele publicitare și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, altele decât cele publicitare,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, publicare multimedia

de cărți, publicare multimedia de materiale
tipărite, altele decât cele publicitare, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare și emitere
de documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicarea de
fotografii, publicarea de produse de imprimerie ,
altele decât cele publicitare, publicarea de
reviste pentru consumatori, redactare de texte,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de reviste,
servicii de publicare on-line cu excepția textelor
publicitare, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii jurnalistice, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, servicii pentru publicarea
de ghiduri.

───────
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(210) M 2020 07613
(151) 22/10/2020
(732) REAL EXPERT ADVERTISING

S.R.L., STR.ANGHEL I. SALIGNY,
NR.26, JUDETUL BIHOR ,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,
410346 ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

ROKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
20. Mobilă și mobilier, scări și trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, culcușuri și paturi pentru
animale domestice.

───────

(210) M 2020 07614
(151) 22/10/2020
(732) CASA MIRCEA + MIHAI SRL,

CALEA MOLDOVEI NR.17, JUD.
VRANCEA, FOCSANI, 620157,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Casa cu Flori
Îngrijire Bătrăni 2015

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.05.20; 26.11.05

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

43. Servicii de aziluri de bătrâni.
───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#307FE2), verde (HEX #4B9560), roșu
(HEX #E40046), gri (HEX #53565A)(591) Culori revendicate: negru, portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07615
(151) 22/10/2020
(732) BIANDRE KRI CONSTRUCT

SRL, STR. VENUS NR. 20,
JUD. CONSTANTA, TUZLA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KUIB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare, administrare de imobile,
gestiunea imobilelor, finanțarea proiectelor de
dezvoltare imobiliară, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, punere la dispoziție de
locuințe (servicii imobiliare), servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, zugrăvirea caselor, curățarea
imobilelor.

───────

(210) M 2020 07621
(151) 22/10/2020
(732) LADISLAU-IOSIF POKA, STRADA

ION LUCA BANATEANU NR. 15,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Poka

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.09.10

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

5. Materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, materiale pentru dinți artificiali,
materiale pentru repararea dinților, materiale
pentru restaurarea dinților, materiale dentare
pentru obturarea dinților, materiale dentare
pentru plombarea dinților, materiale pentru
plombarea dinților, produse medicinale pentru
curățarea dinților, agenți corozivi pentru tratarea
suprafeței dinților, preparate pentru facilitarea
erupției dinților, materiale sintetice de uz dentar
pentru plombarea dinților, materiale ceramice de
uz dentar pentru plombarea dinților, preparate
și articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, preparate profilactice dentare,
metale fasonate pentru stomatologie, rășini
sintetice utilizate în stomatologie.
10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, protecții pentru dinți,
de uz medical, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate
la fabricarea dinților artificiali, chei de
culori pentru culoarea dinților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția dinților, instrumente
utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
dispozitive pentru îndreptarea dinților (aparate
ortodontice), aparate ortodontice (aparate
dentare) pentru îndreptarea dinților, aparate
pentru șlefuirea dinților utilizate de medici
stomatologi, dispozitive pentru calmarea

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7686 CP), alb
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durerilor provocate de erupția dinților, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
freze folosite în stomatologie, piese protetice
pentru stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie.

───────

(210) M 2020 07622
(151) 09/11/2020
(732) RADU CIOCARLAN, SOS. VIILOR

NR. 97A, SECTOR 2, BUCURESTI,
050153, ROMANIA

(540)

nixin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

2. Rășini folosite pentru straturi de protecție,
produse de protecție pentru a fi utilizate pe
metale (vopsele), straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru industria auto, straturi de
acoperire sub formă de vopsele pentru vehicule,
inhibitori împotriva ruginii.

───────

(210) M 2020 07623
(151) 22/10/2020
(732) ALMOUSA GENERAL TRADING

(540)

ROYAL S SCRUB
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.08; 24.01.15; 24.01.18;
24.09.02

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

10. Halate medicale, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, măști chirurgicale,
măști utilizate de personalul medical, ciorapi
de compresie, ciorapi elastici compresivi,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, măști medicale, tălpi pentru
pantofi (ortopedice), suporturi ortopedice pentru
picioare, încălțăminte ortopedică, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical, bonete
chirurgicale.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrarea vânzărilor, analiză de
preț, servicii de agenții de import-export, servicii
de comandă (vânzare) computerizată de stoc,
servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare

SRL, 
SOS. VITAN BARZESTI  NR.7D, 
BL. 2, SCARA B, SECTOR4, 
BUCURESTI, 042121, ROMANIA
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cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de comenzi
online, publicitate online

───────

(210) M 2020 07624
(151) 22/10/2020
(732) SC CUPPYVET YAZ SRL, STR.

TREI IERARHI NR. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 11111,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CUPPYVET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, consultanță profesională în materie
de servicii veterinare.

───────

(210) M 2020 07625
(151) 23/10/2020
(732) INOX SA, STR. ATOMISTILOR

NR. 12, JUD. ILFOV, MAGURELE,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MASTI ROMANESTI

(531) Clasificare Viena:
26.15.09; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

10. Măşti medicale, măşti utilizate de către
personalul medical, măşti sanitare pentru
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 07626
(151) 23/10/2020
(732) ALINA-TATIANA GOGA, STR.

BRANDUSELOR NR. 3, BL.
2, SC.A, AP.2, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500412, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Bad7Lady Romania

(531) Clasificare Viena:
02.09.18; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01;
27.07.11

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 07627
(151) 28/10/2020
(732) HEXAGON STRUCTURES

(540)

HEXAGON devoted to quality

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.05.24

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

36. Închiriere de spaţii de cazare permanentă
(imobiliare), afaceri imobiliare, servicii pentru
afaceri imobilare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afaceri imobiliare, administrare de imobile şi
clădiri de orice tip, închirieri de spaţii pentru
birouri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, civile sau
comerciale, servicii de planificare imobiliară,
închirieri de apartamente, organizare de
închirieri apartamente, administrare de închirieri
de apartamente, administrare de clădiri de
apartamente, închirieri de spaţii comerciale sau
de birouri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții rezidențiale, civile sau comerciale.
37. Servicii de construcții, construcții de
clădiri rezidențiale şi comerciale, construcții
civile, servicii de construcții, consultanţă în
domeniul construcțiilor de orice tip, servicii
de construcții de orice tip, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), construcție de clădiri de
apartamente, construcție de clădiri de orice alt
tip, servicii de management în construcții, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de clădiri.

42. Proiectare de sisteme de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile de
orice tip, proiectare de construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, planificarea şi proiectarea
construcțiilor, proiectare de spaţii de birou.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
cazare hotelieră, servicii de ospitalitate, cazare
temporară, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cazare pentru evenimente,
rezervare de cazare hotel, rezervare pe internet
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07628
(151) 23/10/2020
(732) CLAUDIU-OVIDIU OBREJA,

STR. PASUNII NR. 231, SAT
SINPETRU, JUD. BRASOV,
COMUNA SINPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12 - 14,
BIROUL 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NERV

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01; 27.05.08

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

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, ochelari corectori, ochelari antireflex,
ochelari antipraf, ochelari 3D, ochelari antiorbire,
ochelari fantezie, ochelari de citit, ochelari
de vedere, ochelari de protecție, ochelari de
înot, ochelari de soare, ochelari pince-nez,
ochelari de sport, ochelari de protecție pentru
zapadă, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-
on), apărători pentru ochelari, suporturi pentru

SRL, 
STR. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
NR. 16, CORP 1B, AP.U80, 
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(Pantone 2198C), gri (Pantone 4279 C)
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ochelari, ochelari de schi, ochelari pentru cicliști,
ochelari pentru motocicliști, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari, brațe
de ochelari, săculeți pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, piese pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare,
protecții laterale pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, pernuțe
de nas pentru ochelari.

───────

(210) M 2020 07629
(151) 23/10/2020
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DEZINSOL BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice şi de uz veterinar,
preparate sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 07631
(151) 23/10/2020
(732) CROWN FASHION

INTERNATIONAL SRL, STR.
MOSOAIA NR. 45A, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SHARDORAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

3. Parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, parfumuri
de uz personal, parfumuri de uz industrial,
parfumuri de cameră sub formă de spray,
aromatizanți pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, uleiuri naturale
pentru parfumuri, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră.
14. Ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri industriale, ceasuri
deșteptătoare, ceasuri solare, ceasuri digitale,
ceasuri automate, ceasuri de buzunar, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri cu brăţară,
ceasuri pentru scufundări, ceasuri de masă,
ceasuri de mână, ceasuri de birou, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri de mână cu aparate
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GPS, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, accesorii pentru ceasuri,
brăţări metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mână.
18. Piele brută sau semiprelucrată, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, articole
din piele, șnururi de piele, împletituri din piele,
portofele din piele, tocuri din piele, materiale din
piele, săculeţi din piele, genți din piele sau din
imitație de piele, serviete din piele sau imitație
de piele, șireturi din piele, poșete din piele sau
imitație de piele, portmonee din piele sau imitație
de piele, curele din piele sau imitație de piele,
valize şi genți de voiaj din piele sau imitație de
piele, casete din piele sau din piele artificială,
port-carduri din piele, rucsacuri, mini-rucsacuri.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat, lenjerii de pat din material textil
neţesut, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii de pat
cu volane, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte, geci, jachete,
jerseuri, combinezoane, blănuri, pantaloni,
rochii, fuste, pulovere, cămăşi, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini, topuri,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie
de corp), bustiere, ciorapi, salopete, corsete,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), halate de
baie, costume de baie, halate (îmbrăcăminte),
cravate, indispensabili, jeanşi, denim, jerseuri
(îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie intimă,
maiouri, paltoane, pijamale, sorturi, şosete,
îmbrăcăminte pentru nou-născuţi, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte de in, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte din piele sau din imitație de piele,
curele şi centuri din materiale textile, din piele
şi piele sintetică (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte de agrement, îmbrăcăminte cu
LED-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, îmbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, articole de
îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie),

părți de îmbrăcăminte, mănuși, inclusiv cele
din piele sau blană, mănuși fără degete,
eșarfe, gulere de haină, jambiere pentru
genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălțăminte din piele,
încălțăminte impermeabilă, încălţăminte pentru
călărit, încălțăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-
născuţi şi bebeluși, încălţăminte pentru
copii, încălţăminte pentru femei, încălţăminte
pentru bărbaţi, încălţăminte de ploaie,
încălţăminte pentru drumeții, încălţăminte de
plajă, încălţăminte din vinil, încălţăminte
pentru alpinism, încălţăminte pentru apă,
încălţăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălţăminte, branţuri pentru încălţăminte,
şosete pentru încălţăminte, accesorii metalice
pentru încălţăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, șepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
Yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului, pentru pescuit.
27. Covoare, mochete, carpete și preșuri,
materiale de covoare și covoare, covoare pentru
duș, covoare antiglisante, covoare de cauciuc,
covoare pentru ușă, covoare pentru hol, covoare
din piese combinate, covoare de lână lucrate
manual, carpete de blană.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate și promovare, regruparea în avantajul
terților de parfumuri, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
parfumuri de uz personal, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de cameră sub formă de
spray, aromatizanți pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, uleiuri naturale
pentru parfumuri, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
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ceasuri electrice, ceasuri industriale, ceasuri
deșteptătoare, ceasuri solare, ceasuri digitale,
ceasuri automate, ceasuri de buzunar, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri cu brăţară,
ceasuri pentru scufundări, ceasuri de masă,
ceasuri de mână, ceasuri de birou, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, accesorii pentru ceasuri,
brăţări metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mână, piele brută sau semiprelucrată,
piele sintetică, piele sau imitație de piele, articole
din piele, șnururi de piele, împletituri din piele,
portofele din piele, tocuri din piele, materiale
din piele, săculeţi din piele, genți din piele
sau din imitație de piele, serviete din piele
sau imitație de piele, șireturi din piele, poșete
din piele sau imitație de piele, portmonee din
piele sau imitație de piele, curele din piele sau
imitație de piele, valize şi genți de voiaj din
piele sau imitație de piele, casete din piele
sau din piele artificială, port-carduri din piele,
rucsacuri, mini-rucsacuri, textile şi înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, lenjerie de pat, lenjerii de
pat din material textil neţesut, lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, feţe de masă,
articole de îmbrăcăminte, geci, jachete, jerseuri,
combinezoane, blănuri, pantaloni, rochii, fuste,
pulovere, cămăşi, costume, veste, centuri,
pardesie, furouri, sutiene, bikini, topuri, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, ciorapi, salopete, corsete, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), halate de baie,
costume de baie, halate, cravate, indispensabili,
jeanşi, denim, jerseuri (îmbrăcăminte), lenjerie
de corp, lenjerie intimă, maiouri, paltoane,
pijamale, şorturi, şosete, îmbrăcăminte pentru
nou-născuţi, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte de
in, articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte din piele
sau din imitație de piele, curele şi centuri din
materiale textile, din piele şi piele sintetica
(îmbrăcăminte), , articole de îmbrăcăminte
de agrement, îmbrăcăminte cu LED-uri
încorporate, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole

de îmbrăcăminte confecționate din blană,
îmbrăcăminte pentru activități de petrecere
a timpului liber, articole de îmbrăcăminte
care conțin substanțe pentru slăbit, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), părți de îmbrăcăminte,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană, mănuși
fără degete, eșarfe, gulere de haina, jambiere
pentru genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălţăminte din piele,
încălțăminte impermeabila, încălțăminte pentru
călărit, încălţăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-născuti si
bebeluși, încălţăminte pentru copii, încălţăminte
pentru femei, încălţăminte pentru bărbaţi,
încălţăminte de ploaie, încălţăminte pentru
drumeții, încălţăminte de plajă, încălţăminte din
vinil, încălţăminte pentru alpinism, încălţăminte
pentru apă, încălţăminte pentru timpul liber,
curele pentru încălţăminte, branţuri pentru
încălţăminte, şosete pentru încălţăminte,
accesorii      metalice      pentru      încălţăminte,
dispozitive  anti-alunecare  pentru  încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, căciuli, șepci,
viziere, pălării, bentițe cu protecții pentru
urechi, bonete, articole din piele care servesc
la acoperirea capului, articole termice pentru
acoperirea capului, articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului, Yahsmagh-
uri (eșarfe pentru acoperirea capului purtate
de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului pentru pescuit, covoare,
mochete, carpete și preșuri, materiale de
covoare și covoare, covoare pentru duș, covoare
antiglisante, covoare de cauciuc, covoare pentru
ușă, covoare pentru hol, covoare din piese
combinate, covoare de lână lucrate manual,
carpete de blană (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare online,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul şi ridicata, oferirea de informații
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comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 07632
(151) 23/10/2020
(732) OLIMP COMPANY SRL, STR.

REPUBLICII NR. 353, SAT
DRAGOMITRESTI DEAL, JUD.
ILFOV, DRAGOMIRESTI-VALE,
077095, ILFOV, ROMANIA

(540)

Jasmin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.05; 25.01.09; 26.04.18

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,

sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07633
(151) 23/10/2020
(732) THE GRACE ROSES SRL,

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

(540)

THE GRACE ROSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 01.01.01; 01.01.05

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

26. Flori artificiale, coroane din flori artificiale.
31. Plante naturale, flori naturale, plante uscate
pentru decorare, ghirlande din flori naturale, flori
uscate pentru decorare, bulbi de flori pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
362C), roşu (Pantone 185C), auriu
(Pantone 7562C)

STR. IZVORUL CRISULUI 
NR.2-4, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

607

publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu flori naturale, flori artificiale,
aranjamente florale proaspete, aranjamente
florale uscate, buchete din flori naturale, buchete
din flori artificiale, buchete din flori uscate,
plante proaspete în ghiveci, flori proaspete
în ghiveci, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, bagaje, pungi, portofele, genţi, jucării,
jucării de pluș, ursuleți de pluş, vinuri, vinuri
spumante, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu invitații tipărite,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu
excepția articolelor de iluminat și a dulciurilor),
pălării din hârtie pentru petreceri, baloane,
lumânări, lumânări parfumate, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, preparate
pentru îngrijirea și curăţarea corpului, produse
cosmetice, parfumuri.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire.
44. Florării, aranjamentul florilor, închiriere de
flori, servicii de aranjament floral, confecționare
de coroane (artă florală), închiriere de
aranjamente florale, contractare de închiriere
de aranjamente florale, amenajare peisajistică,
servicii de horticultură și grădinărit, proiectare
(design) de grădini, design de grădină și
peisagistic.

───────

(210) M 2020 07634
(151) 23/10/2020
(732) STELAS CONSULTING SRL, STR.

GLADIOLELOR NR. 27, VILA D,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

STELAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

clase:
3. Detergenţi, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopuri medicale.
7. Mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi, mașini pentru prelucrarea
cărnii, mașini pentru prelucrarea fructelor,
mașini de prelucrare folosite în industria
alimentară, mașini de tăiat pâine, mașini
pentru frământat aluatul, mașini electrice pentru
divizarea aluatului, aparate pentru tragerea berii
sub presiune, mașini pentru fabrici de bere,
mașini pentru fabricarea de produse lactate,
centrifuge pentru lapte (mașini), mașini pentru
omogenizarea laptelui, mașini pentru filtrarea
laptelui, mașini pentru prepararea de pastă de
pește, mașini pentru mărunțirea peștelui uscat
(mașini pentru prepararea de kezuri-bushi),
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor
8. Instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor (ustensile manuale), cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite pentru
curățat peşte.
9. Mănuși de uz industrial pentru protecție
împotriva vătămărilor, mănuși de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor.

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, mașini de
făcut pâine, de uz industrial, mașini de făcut
pâine, mașini de făcut pâine, de uz domestic,
aparate pentru afumarea alimentelor.
20. Mobilier din oțel, cărucioare pentru servit
cina (mobilier), mese cu blat tavă.
35. Consultanță în afaceri, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
furnizare de informaţii privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate
căuta, cu informaţii, inclusiv text, documente
electronice, baze de date, informaţii grafice
şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor de
calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților (exceptând transportul lor) a detergenţilor,
mașinilor şi aparatelor de procesat şi preparat
alimente şi băuturi, mașinilor pentru prelucrarea
cărnii, mașinilor pentru prelucrarea fructelor,
mașinilor de prelucrare folosite în industria
alimentarăţ, a mașinilor pentru frământat aluatul,
maşinilor electrice pentru divizarea aluatului,
berii (aparatelor pentru tragerea berii sub
presiune), mașinilor pentru fabricile de bere
mașinilor pentru fabricarea de produse, lactate,
centrifuge pentru lapte (mașinilor), mașinilor
pentru omogenizarea laptelui, mașinilor pentru
filtrarea laptelui, mașinilor pentru prepararea de
pastă de pește, mașinilor pentru mărunțirea
peștelui uscat, mănușilor de uz industrial pentru
protecție împotriva vătămărilor, mănușilor de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
a echipamentelor de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, mașinilor
de făcut pâine, de uz industrial, mașinilor de făcut
pâine, mașinilor de făcut pâine, de uz domestic,
a mobilier din oțel, meselor cu blat tavă,
cărucioarelor (mobilierului), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
40. Afumarea peștelui, prelucrarea peștelui

───────

(210) M 2020 07635
(151) 26/10/2020
(732) IONELA-CLAUDIA ȘTIRBEȚ,

INTR. FLOARE DE TEI NR. 2, C1,
JUD. ILFOV, DOMNEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

EYE PHARMACY
one stop shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 27.05.17; 29.01.12; 02.09.04;
18.01.23; 16.03.13; 07.01.24; 26.13.25

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
fără brațe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari de vedere eliberați pe bază de
rețetă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari de protecție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de citit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ochelari cu prescripție medicală
pentru înot, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ochelari cu prescripție medicală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari cu lentile polarizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brațe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii pentru lentile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii pentru lentile de contact, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănțișoare

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz,
alb, negru
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pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile de contact, publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, publicitate online,
publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
batiste impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu brațe pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brațe pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari fantezie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pernuțe de nas pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinație de metal și plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rame din
metal pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame din plastic pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal
și materiale plastice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu săculeți pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu apărători
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu monocluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu rame de ochelari
fără brațe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame de ochelari nemontate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rame pentru monocluri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șnururi pentru
ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sticle optice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu etuiuri pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile optice pentru ochelarii de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lănțișoare
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari cu lentile
de soare atașabile (clip-on), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ochelari de soare în
ton cu moda, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rame pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tocuri de ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere și de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu șnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
de contact cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lentile din material
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lentile interschimbabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lentile
oftalmologice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lentile optice brute,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ochelari inteligenți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu protecții laterale pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sticlă optică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole din piele pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cârpe pentru ștergerea lentilelor
optice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cârpă pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pânze
pentru ștergerea ochelarilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brelocuri decorative
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pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu soluții pentru curățarea lentilelor
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brațe
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu brațe pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile oftalmice de sticlă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari de soare
pe bază de prescripție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari fantezie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pernuțe
de nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu piese pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație de
metal și plastic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rame din metal pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rame din plastic pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi de nas
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu săculeți pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu apărători
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu brațe de ochelari, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutii pentru lentile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu cutii
pentru lentile de contact, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lentile de contact, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
pentru ochelari, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lănțișoare pentru ochelari fără
brațe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu monocluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari cu lentile
polarizate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ochelari cu prescripție medicală,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ochelari de protecție, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
de vedere eliberați pe bază de rețetă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ochelari
de vedere pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ochelari fără brațe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rame
de ochelari, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rame de ochelari fără brațe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rame
de ochelari nemontate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu rame pentru monocluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șnururi pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sticle optice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tocuri de ochelari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocuri pentru
ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lentile de soare cu clips magnetic, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile optice
pentru ochelarii de soare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lentile pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lănțișoare pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-on),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de soare pentru animale de companie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ochelari de soare în ton cu moda, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rame pentru
ochelari de soare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tocuri de ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lentile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile de
contact cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lentile din material plastic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
interschimbabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lentile
optice, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lentile optice brute, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ochelari inteligenți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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protecții laterale pentru ochelari, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă optică,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole din piele pentru curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cârpe pentru
ștergerea lentilelor optice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cârpă pentru ochelari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pânze pentru ștergerea ochelarilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu brelocuri
decorative pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu soluții
pentru curățarea lentilelor de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
batiste impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu brațe
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu brațe pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile corectoare
(optică), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile de contact colorate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile oftalmice de sticlă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de soare pe bază de
prescripție, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari fantezie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pernuțe de nas pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piese pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rame de
ochelari fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rame din metal pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rame din plastic pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu săculeți pentru ochelari,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu apărători pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu brațe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cutii pentru
lentile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cutii pentru lentile de
contact, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lănțișoare
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu monocluri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
cu prescripție medicală, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari
de citit, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari de protecție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari de vedere
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ochelari fără brațe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rame de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame de ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame de ochelari nemontate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame pentru monocluri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu șnururi
pentru ochelari fără brațe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu sticle
optice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tocuri de ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tocuri pentru ochelari fără brațe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu etuiuri pentru ochelari de soare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile de soare cu clips magnetic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lentile optice pentru ochelarii de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu lănțișoare pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ochelari de
soare pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari de soare în ton cu moda, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rame pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
tocuri de ochelari de vedere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tocuri
pentru ochelari de vedere și de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șnururi pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lentile de contact
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile din material plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lentile interschimbabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lentile oftalmologice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lentile
optice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lentile optice brute, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ochelari inteligenți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu protecții
laterale pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu sticlă
optică, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole din piele pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cârpe pentru ștergerea
lentilelor optice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cârpă pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pânze pentru ștergerea ochelarilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu brelocuri decorative pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu soluții pentru curățarea lentilelor
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu brațe pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
brațe pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile corectoare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile de contact
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile de schimb pentru ochelari,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lentile oftalmice de sticlă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari de soare pe bază de prescripție,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari fantezie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pernuțe
de nas pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piese pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari fabricate dintr-
o combinație de metal și plastic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rame din
plastic pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame pentru ochelari din metal sau dintr-o
combinație de metal și materiale plastice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi de nas pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi de nas pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu săculeți pentru ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu apărători pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brațe de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
lentile, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cutii pentru lentile de contact, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile pentru
ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lănțișoare pentru ochelari fără
brațe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu monocluri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari cu lentile polarizate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari cu prescripție medicală, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ochelari de citit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de protecție,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari de vedere eliberați pe bază
de rețetă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de vedere pentru
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copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rame
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rame de ochelari fără
brațe, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rame de ochelari nemontate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rame pentru monocluri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șnururi pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu sticle
optice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tocuri de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tocuri pentru
ochelari de vedere pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocuri pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etuiuri pentru ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile de soare cu clips magnetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile optice pentru ochelarii de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lentile pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lănțișoare pentru ochelari de soare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-
on), servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ochelari de soare pentru animale
de companie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ochelari de soare în ton
cu moda, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rame pentru ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tocuri de ochelari de vedere,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri pentru ochelari de vedere
și de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șnururi pentru ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lentile
de contact cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lentile din
material plastic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lentile optice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lentile optice brute, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu ochelari inteligenți, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu protecții laterale
pentru ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sticlă optică, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole din piele pentru curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cârpe pentru ștergerea lentilelor optice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cârpă pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pânze
pentru ștergerea ochelarilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu brelocuri
decorative pentru ochelari.
44. Servicii de ajustarea lentilelor de contact,
montarea de lentile optice, servicii de control al
vederii, servicii de informare cu privire la lentile
de contact, servicii de optometrie, servicii de
testare a vederii (opticieni), stabilirea dioptriilor,
servicii de efectuare de teste de vedere.

───────

(540)

CISCO DNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software şi hardware de calculator, controlere
LAN fără fir, comutatoare fixe, comutatoare
modulare, comutatoare de reţea de calculatoare,
software şi hardware pentru gestionarea reţelei,
servere de reţea de calculatoare, extensoare
de reţea, adaptoare de reţea, software de
operare VPN (reţea privată virtuală), programe
de calculator pentru conectarea de la distanţă
la computere sau reţele de calculatoare,
software pentru computere şi dispozitive mobile
pentru securizarea accesului la distanţă prin
internet la reţelele de calculatoare private,
hardware de server pentru acces la reţea şi
software de operare, routere gateway sub formă
de hardware pentru controlul computerului,

(210) M 2020 07636
(151) 23/10/2020
(732) CISCO TECHNOLOGY INC, 

170 WEST TASMAN DRIVE, SAN
JOSE, 95134-1706, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA
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platforme mobile de procesare şi operare,
constând din emiţătoare-receptoare de date,
reţele fără fir şi gateway-uri pentru colectarea
şi gestionarea datelor, hardware şi software
pentru computer pentru gestionarea punctelor
de acces fără fir, hardware pentru computer,
şi anume, dispozitive cu punct de acces
fără fir (WAP), software de calculator pentru
interconectarea, gestionarea, configurarea şi
operarea reţelelor de calculatoare, software
de operare pentru computer, software de
operare pentru router, comutator, hub şi
server de computer, software de calculator
pentru gestionarea şi operarea hardware-ului
computerului şi al comunicaţiilor, software de
gestionare şi securitate a reţelei de calculatoare,
şi anume, software pentru prioritizarea traficului,
control securizat al accesului, identificarea
utilizatorilor, criptare, gestionarea securităţii şi
prevenirea intruziunilor, hardware de calculator
cu funcţii de securitate a reţelei, inclusiv firewall-
uri, criptarea datelor şi/sau interoperabilitate cu
protocoalele de securitate a reţelei, software
de calculator pentru virtualizarea stocării
datelor, analiza datelor şi securitatea datelor,
software de calculator, şi anume, software de
reţea pentru computer, software de calculator
pentru interconectare, monitorizare, gestionare,
control, analiza, securizare şi operare locală,
largă, reţele fără fir, centre de date şi
sisteme de telefonie, software de calculator
pentru operarea, întreţinerea, gestionarea şi
implementarea resurselor de cloud computing,
software de calculator pentru dezvoltarea,
implementarea şi gestionarea de sisteme şi
aplicaţii informatice, software de calculator
care oferă acces web la aplicaţii şi servicii
printr-un sistem de operare web sau o
interfaţă de portal, software de calculator pentru
dezvoltarea şi operarea reţelelor şi aplicaţiilor
de computere cloud, manuale de instrucţiuni
pentru computer înregistrate optic, electronic şi
magnetic nedescărcabil toate pentru utilizare
cu bunurile menţionate anterior, software de
calculator şi hardware pentru securitatea reţelei,
toate utilizate pentru detectarea şi prevenirea
intruziunilor în reţea şi a malware-ului şi pentru
controlul şi gestionarea accesului utilizatorilor
de reţea şi pentru aplicarea politicilor de reţea/
software de calculator şi hardware de securitate
a reţelei pentru monitorizarea, analiza sau
raportarea informaţiilor, datelor şi traficului din
reţea, software de calculator şi hardware de
securitate a reţelei pentru optimizarea resurselor
şi disponibilităţii sistemului de calculatoare.
Software şi hardware de calculator, controlere
LAN fără fir, comutatoare fixe, comutatoare

modulare, comutatoare de reţea de calculatoare,
software şi hardware pentru gestionarea reţelei,
servere de reţea de calculatoare, extensoare
de reţea, adaptoare de reţea, software de
operare VPN (reţea privată virtuală), programe
de calculator pentru conectarea de la distanţă
la computere sau reţele de calculatoare,
software pentru computere şi dispozitive mobile
pentru securizarea accesului la distanţă prin
internet la reţelele de calculatoare private,
hardware de server pentru acces la reţea şi
software de operare, routere gateway sub formă
de hardware pentru controlul computerului,
platforme mobile de procesare şi operare,
constând din emiţătoare-receptoare de date,
reţele fără fir şi gateway-uri pentru colectarea
şi gestionarea datelor, hardware şi software
pentru computer pentru gestionarea punctelor
de acces fără fir, hardware pentru computer,
şi anume, dispozitive cu punct de acces
fără fir (WAP), software de calculator pentru
interconectarea, gestionarea, configurarea şi
operarea reţelelor de calculatoare, software
de operare pentru computer, software de
operare pentru router, comutator, hub şi
server de computer, software de calculator
pentru gestionarea şi operarea hardware-ului
computerului şi al comunicaţiilor, software de
gestionare şi securitate a reţelei de calculatoare,
şi anume, software pentru prioritizarea traficului,
control securizat al accesului, identificarea
utilizatorilor, criptare, gestionarea securităţii şi
prevenirea intruziunilor, hardware de calculator
cu funcţii de securitate a reţelei, inclusiv firewall-
uri, criptarea datelor şi/sau interoperabilitate cu
protocoalele de securitate a reţelei, software
de calculator pentru virtualizarea stocării
datelor, analiza datelor şi securitatea datelor,
software de calculator, şi anume, software de
reţea pentru computer, software de calculator
pentru interconectare, monitorizare, gestionare,
control, analiza, securizare şi operare locală,
largă, reţele fără fir, centre de date şi
sisteme de telefonie, software de calculator
pentru operarea, întreţinerea, gestionarea şi
implementarea resurselor de cloud computing,
software de calculator pentru dezvoltarea,
implementarea şi gestionarea de sisteme şi
aplicaţii informatice, software de calculator
care oferă acces web la aplicaţii şi servicii
printr-un sistem de operare web sau o
interfaţă de portal, software de calculator pentru
dezvoltarea şi operarea reţelelor şi aplicaţiilor
de computere cloud, manuale de instrucţiuni
pentru computer înregistrate optic, electronic şi
magnetic nedescărcabil toate pentru utilizare
cu bunurile menţionate anterior, software de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

615

calculator şi hardware pentru securitatea reţelei,
toate utilizate pentru detectarea şi prevenirea
intruziunilor în reţea şi a malware-ului şi pentru
controlul şi gestionarea accesului utilizatorilor
de reţea şi pentru aplicarea politicilor de reţea/
software de calculator şi hardware de securitate
a reţelei pentru monitorizarea, analiza sau
raportarea informaţiilor, datelor şi traficului din
reţea, software de calculator şi hardware de
securitate a reţelei pentru optimizarea resurselor
şi disponibilităţii sistemului de calculatoare.
42. Servicii de calculatoare, servicii de
consultanță în domeniul proiectării, selectării,
implementării, gestionării şi utilizării sistemelor
hardware şi software pentru terți, proiectare
de rețele informatice pentru terţi, servicii de
consultanţă în domeniul calculatoarelor, servicii
de asistență tehnică, şi anume, depanare sub
forma diagnosticării problemelor hardware şi
software ale computerului, servicii de asistență
tehnică în domeniul securității computerelor,
datelor, e-mailului, web- ului şi rețelei, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri de securitate tehnică şi computerizată şi
depanare sub forma diagnosticării problemelor
hardware şi software ale computerului,
servicii informatice, şi anume, detectarea,
blocarea şi eliminarea viruşilor şi amenințărilor
computerizate, criptarea şi autentificarea datelor,
prevenirea pierderii datelor, recuperarea datelor,
securizarea reţelelor şi detectarea, filtrarea,
analiza, gestionarea şi blocarea comunicațiilor
electronice, servicii software as a service -
SAAS), servicii de actualizare de software
pentru terți, furnizarea de servicii de aplicaţii
(ASP) şi anume, găzduirea aplicațiilor software
ale altora, servicii online, şi anume furnizarea
de informații prin rețele de calculatoare în
domeniile rețelei de calculatoare, reţelelor
de calculatoare, sistemelor de calculatoare,
securității computerelor şi a reţelelor şi cloud
computing, consultare tehnică şi cercetare
tehnică în domeniul proiectării reţelelor de
calculatoare şi a sistemelor de reţea şi cloud
computing, consultanță în domeniul proiectării
şi dezvoltării tehnologiilor de virtualizare pentru
întreprinderi şi întreprinderi, furnizarea utilizării
temporare a software-ului online care nu
poate fi descărcat, furnizarea de utilizare
temporară a software-ului online care nu poate
fi descărcat în domeniul comunicațiilor din
reţeaua de calculatoare, şi anume, software
pentru utilizarea în proiectarea, implementarea
şi operarea reţelelor de cloud computing,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
online care nu poate fi descărcat pentru a
permite întreprinderilor de afaceri, centrelor de

date şi furnizorilor de servicii de telecomunicații
să implementeze, să gestioneze, să depaneze
să urmărească şi să actualizeze software şi
servicii de reţea, furnizarea de aplicații cu
software de interfață de programare a aplicațiilor
(API) pentru crearea de aplicații pentru utilizare
în operarea rețelei, gestionarea, configurarea,
optimizarea, monitorizarea, automatizarea şi
securitatea, servicii de securitate a computerelor,
şi anume, restricționarea accesului la şi de către
rețelele de calculatoare către şi de pe site-
urile şi media nedorite, furnizarea de informații
în domeniul reţelelor de calculatoare şi al
dezvoltării de software, servicii de consultanță
în tehnologia informației, servicii software (as a
service - SAAS) care oferă software de analiză
pentru afaceri şi rețele pentru gestionarea
reţelelor de calculatoare şi a reţelelor de
telecomunicații, furnizarea securității datelor,
monitorizarea performanței rețelei şi colectarea
şi analizarea datelor de utilizare a rețelei şi a
datelor despre activitatea clienților.

───────

(210) M 2020 07637
(151) 23/10/2020
(732) ORIZONT BUSINESS

INTELLIGENCE SRL, BD. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 29A, AFI
TECH PARK 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ZENOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 16.01.17; 16.01.25;
29.01.12
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(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori şi dispozitive
de corecţie, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcţionare şi creare
hărţi, dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, echipament pentru
scufundări, magneţi, materiale înregistrate,
aparate didactice, biocipuri, agende electronice
amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuţie, aparate şi instrumente
multimedia, aparate de programare a timpului,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru IT/AV şi telecomunicaţii, codificatoare,
decodoare, digitizatoare, dispozitive audio-
vizuale şi fotografice, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
de comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului,
echipamente pentru colectarea de date,
organizatoare electronice, software, aplicaţii
software descărcabile, software antispyware
descărcabile, platforme de software colaborative
(software), pachete de software, hardware
ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware cu memorie, componente
hardware pentru calculatoare, hardware pentru
realitate virtuală, calculatoare şi hardware de
calculator, chei hardware USB (adaptoare
de reţea fără fir), componente pentru VPN
(reţele private virtuale), componente hardware
pentru wan (reţea zonă extinsă), dispozitive
cu memorie tampon ( hardware de calculator),
diverse software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator şi
dispozitivelor electronice să comunice unele
cu altele, hardware conectabil prin magistrală
serială universală (USB), hardware de calculator
folosit la ingineria de software asistată de
calculator, hardware de calculator pentru
direcţionarea semnalelor audio, video şi digitale,
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio şi video, hardware de
calculator pentru accesare şi transmisie de
date la distanţă, hardware pentru lan (reţea
locală de operare), hardware pentru reţele
de calculatoare, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, firmware descărcabil,
software de sistem şi de suport de sistem
şi firmware, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, aplicaţii descărcabile de birou
şi de întreprindere, aplicaţii de calculator
descărcabile educative, aplicaţii de calculator
descărcabile pentru comenzi auto, aplicaţii

mobile, aplicaţii maşină-maşină (M2M), aplicaţii
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicaţii mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, aplicaţii mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, aplicaţii descărcabile
pentru fluxul de lucru, aplicaţii descărcabile
pentru circuite specifice integrate, procesoare
pentru aplicaţii, aplicaţii descărcabile software
pentru roboţi descărcabile, aplicaţii software
pentru web descărcabile, aplicaţii software
pentru dispozitive fără fir, aplicaţii software de
tipul business intelligence, aplicaţii software de
calculator, descărcabile, aplicaţii descărcabile
pentru recuperarea de informaţii, software de
aplicaţii de calculator, software de aplicaţii pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, software de calculator
folosit ca interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API), software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software pentru
dezvoltare de aplicaţii, software pentru servere
de aplicaţii, software de comunicare, reţelizare
şi reţele sociale, servere pentru găzduirea site-
urilor web, unităţi de stocare (SSD), stocare în
reţea (NAS), publicaţii electronice descărcabile,
software pentru optimizarea motoarelor de
căutare, publicaţii electronice înregistrate pe
suport computerizat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare de afaceri, asistență
comercială privind crearea de întreprinderi
comerciale, servicii de relocare pentru
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, servicii de afișaj, campanii de marketing,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, studii privind imaginea
companiei, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
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de bunuri și servicii, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicaţii,
administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, pregătire de
publicații publicitare, optimizarea motoarelor de
căutare, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizarea și coordonarea de
licitații, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Servicii de scriere pentru bloguri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
consultanță editorială, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, publicare
de cărți, publicare de broșuri, publicare de
afișe, tehnoredactare computerizată electronică,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de materiale educative,
publicare de manuale de instruire, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru

învățământ și instruire, publicare de periodice și
cărți în format electronic, servicii de publicare
on-line, servicii de publicare electronică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri educaționale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente
educative, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de simpozioane, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), producția de
muzică, producția de spectacole în direct,
producția de emisiuni radiofonice, producția
de filme cinematografice, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în întreținerea
calculatoarelor, instruire în inginerie electrică,
servicii de instruire în vânzări, instruire în
operarea sistemelor software, instruire în
domeniul administrării afacerilor, coordonare
de cursuri de instruire, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, transfer de
know-how (instruire), instruire în proiectarea
de sisteme software, instruire în domeniul
reparării de calculatoare, instruire în domeniul
operării circuitelor integrate, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, editare de publicații
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale și publicații tipărite, împrumut de
cărți și publicații periodice, furnizare de
publicații electronice altele decât cele publicitare,
publicare de publicații periodice, cursuri
educaționale referitoare la automatizare.
42. Servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
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în domeniul hardware-ului de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, managementul proiectelor it,
inginerie informatică, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), proiectare și
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, securitate, protecție și reconstituire
IT, servicii de securitate a datelor paravane
de protecție (firewall), software ca serviciu
(SAAS), platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
platformă ca serviciu (PAAS), design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, consultanță în materie de design web,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, remedierea problemelor
la software de calculator (suport tehnic),
întreținere, reparații și actualizare de software,
control de calitate pentru servicii, consultanță
privind asigurarea calității, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire de
server, găzduire de portaluri web, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de conţinut digital,
găzduire de platforme pe internet, serviciu privat
de furnizare de găzduire cloud, serviciu public
de furnizare de găzduire cloud, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, stocare de date, servicii de design de
brand, localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale
și bloguri personale online, implementarea
de programe de calculator în rețele,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.

───────

(210) M 2020 07638
(151) 23/10/2020
(732) RALUCA-IOANA VORNICEL,

CALEA GIULEŞTI, NR.29, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060275, ROMANIA
ANA DUMITRESCU, STR.
BISERICA AMZEI, NR. 25, ET.4,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010392, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD
CAROL NR. 5, SC. B, AP.5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MOVEMENT STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

clase:
41. Activități sportive, activități sportive și de
recreere, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizarea de instruire, instruire în gimnastică,
instruire în domeniul antrenamentelor, instruire
pentru menținerea condiției fizice, instruire în
pilates, instruire pentru antrenamentul în circuit,
instruire în materie de educație fizică, furnizare
de cursuri de instruire online, servicii de
instruire pentru menținerea formei fizice, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, organizare și coordonare de demonstrații
în scopuri de instruire, antrenament sportiv,
activități sportive, sport și fitness, servicii de
educație sportivă, servicii sportive și de fitness,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07641
(151) 23/10/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TIDE PUDRA INSTANT
INSTANT POWDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.04; 26.01.18;
29.01.14

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

3. Preparate pentru spălare şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate
pentru îngrijirea, tratamentul și înfrumusețarea
ţesăturilor, balsamuri pentru ţesături, balsam
potențiator pentru ţesături, săpunuri de uz
casnic.

───────

(210) M 2020 07645
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CĂLĂRAŞI, NR.172, BL.57,
ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DERMACORT SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu,
galben, albastru, alb

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL, 
P-ŢA CHARLES DE GAULLE 
NR.15,CLĂDIREA CHARLES DE 
GAULLE,  ET. 3, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 07646
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI, NR. 172, BL.57,
ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET.2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CALMO-CARB
SLAVIA PHARM

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07647
(151) 23/10/2020
(732) AGIL CURIER S.R.L., STR.

ISLAZ NR.2, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Agil Curier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.09; 24.15.01;
29.01.14

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

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,
dozatoare de bandă adezivă (rechizite de birou),
benzi adezive pentru papetărie sau de uz casnic,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, bannere din hârtie, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, fanioane din hârtie,
hârtie carbon, cataloage, suporturi de pahare din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, laminatoare
de documente pentru birou, protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, prosoape din hârtie pentru faţă, dosare
(rechizite de birou), steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie/învelitori

(591) Culori revendicate: albastru închis 
(R26G84 B147), albastru deschis 
(R87G164 B218), roşu (R237 G50 
B55),  albastru cenuşiu (R175 G198 
B231)64,B218
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din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), buletine informative (tipărite), agende
(tipărite), rechizite de birou, cu excepţia mobile,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalaje (amortizare, umplutură) materiale din
hârtie sau carton, materiale de căptuşire din
hârtie sau carton/umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe (papetărie), broşuri, funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie pentru
utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale,
hârtie pentru canapelele de examinare medical,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, cărţi de scris sau de colorant, materiale
de scris.
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, genţi pentru
sporturi, genţi de plajă, etuiuri pentru cărţile de
vizită, dosare de conferinţă/mape de conferinţă,
portofele, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), rucsacuri/genţi de
spate, ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, seturi de voiaj (din piele),
huse de umbrele, genţi de cosmetice, nedotate,
sacoşe de cumpărături cu roţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale.
38. Servicii de telecomunicaţii, trimiterea de
mesaje, transmiterea e-mailurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
ziarelor/livrarea de ziare, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic,
furnizarea de informaţii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, umplerea bancomatelor cu
numerar, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), distribuirea de

energie, rezervări de transport, închirierea de
depozite, închirierea de maşini, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, cărăuşie, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poştală, livrarea
de flori, servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, operaţiuni de încărcare-
descărcare, logistica transporturilor, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am.))/servicii de
agenţie de transport, împachetarea bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
transfer de know-how (instruire).

───────

(210) M 2020 07648
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.
POVERNEI NUMARUL 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KETODERM SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe

CALEA CĂLĂRAŞI NR. 172, 
BL. 57, ET. 3, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07649
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI, NR. 172, BL.
57, ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.
POVERNEI NUMARUL 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TROXSAL SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2020 07650
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ASPAVIT SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază

5.  Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice in scop 
dermatologic,  substanțe farmaceutice 
dermatologice,  preparate  chimice de  uz 
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz 
uman, preparate  și substanțe farmaceutice cu 
proprietăți analgezice, preparate și substanțe 
farmaceutice  cu proprietăți  antiinflamatoare, 
produse  și  preparate farmaceutice  pentru 
prevenirea  umflării  picioarelor,  preparate 
farmaceutice    pentru     tratarea       afecţiunilor

reumatice,  suplimente  alimentare  de uz 
medical,  suplimente  alimentare  medicinale,
preparate pe bază de vitamine, minerale, tablete
de uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────
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de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07651
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CAPSALGIN SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Alifii de uz cosmetic, alifii, unguente
(nemedicinale), produse astringente de uz
cosmetic, balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice, preparate
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru buze,
cremă cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică
pentru piele, cremă pentru față care nu este
medicinală, creme cosmetice pentru față și corp,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
și geluri nemedicamentoase pentru picioare,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri de
corp, geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, geluri hidratante (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
balsamuri nemedicinale pentru picioare produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse și preparate nemedicinale pentru
prevenirea umflării picioarelor, unguente de uz
cosmetic.

───────

(210) M 2020 07652
(151) 23/10/2020
(732) HIGHERSELF SRL, STR. VASILE

VOICULESCU NR. 6, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Higher Self

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
29.01.15

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență medicală pentru animale,
servicii de îngrijire a animalelor, aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, artă corporală,
saloane de coafură, consiliere cu privire la
produse cosmetice, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de epilat
cu ceară, servicii de eliminarea celulitei,
servicii de electroliză cosmetică, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor
în vederea renunțării la fumat, servicii de
acupunctură, chiropractică, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță în nutriție,
asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, fizioterapie, controale medicale,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
cu pietre calde, hipnoterapie, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
recomandări în materie de alergii, reabilitarea
pacienților în urma abuzului de substanțe,
reabilitare fizică, planificare de programe
de scădere în greutate, pilates terapeutic,
orientare dietetică și nutrițională, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu,
albastru închis, albastru deschis,
galben, alb, roșu
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reflexologie, servicii clinice homeopatice, servicii
de aromaterapie, servicii de baie termală pentru
sănătate, servicii de crioterapie, servicii de
fizioterapie, servicii de drenaj limfatic, servicii
de dietetică, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii de meditație, servicii de
masaj la picioare, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii farmaceutice, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
servicii de teste de condiție fizică, asistență
medicală, consultații medicale, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, asistență psihologică, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, servicii de
psihologie, psihiatrie, psihoterapie, consiliere
medicală în legătură cu stresul, masaj în
domeniul sporturilor, informații referitoare la
masaj, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, terapie logopedă, terapie prin artă,
terapie asistată de animale, servicii de terapie
luminoasă, terapie cu unde de șoc, servicii
de terapie cu ventuze, servicii de terapie a
insomniei, furnizare de centre de recuperare
fizică, servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07653
(151) 23/10/2020
(732) CALIN COMPANY JUNIOR SRL,

B-DUL DACIA NR. 14, BL. SB 3, ET.
5, AP. 17, CAM. 2, JUD. IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I, CORP A, ETAJ 1, BIROU
107, JUD. IASI, IASI, 700605, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ghemotoc ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.25; 18.05.01; 18.05.05;
22.01.25; 29.01.15

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

18. Genţi pentru camping, genţi, genţi de
plajă, îmbrăcăminte pentru animale, huse
de îmbrăcăminte pentru călătorie, genţi de
mână, plase pentru cumpărături, umbrele de
soare, portofele, port-bebe, poşete, rucsacuri
rigide (ghiozdane japoneze pentru şcoală),
hamuri pentru ghidarea copiilor, rucsacuri/
genţi de spate, ghiozdane şcolare/genţi pentru
şcoală, rucsac cu chingi pentru transportul
bebeluşilor, marsupii pentru transportul copiilor,
geamantane, geamantane cu roţi, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele).
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
coşuri pentru copii/leagăne, articole pentru pat,
cu excepţia lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru
animalele de gospodărie, paturi, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, perne
de sprijin, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, cutii din lemn sau
plastic, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, cutii pentru
jucării, agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de haine,
cuiere, pătuţuri pentru copii, huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), perne (de sprijinit,
de divan), cărucioare de servit cina (mobilă),
suporturi de prezentare, opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, scaune înalte
pentru bebeluşi, paturi hidrostatice, nu cele
pentru scopuri medicale / paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, premergătoare, obiecte
publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, landouri moses, cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
perne pentru animalele de companie, rame
pentru tablouri, perne (de dormit), ţarcuri de

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, 
violet,verde, albastru, galben, mov, 
maro,roz, portocaliu, alb
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joacă pentru bebeluşi, mobilier şcolar, ecrane
de protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane
de protecţie (mobilă), scaune/bănci (scaune),
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
scaune cu trepte, nemetalice, cărucioare
de servit ceaiul, cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă)/mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete,
dulapuri de haine, clopoţei de vânt (decoraţiuni),
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie,
şaluri cu pene (articole de îmbrăcăminte de
pus la gât), sutiene, şepci (articole pentru
acoperirea capului), articole de îmbrăcăminte
pentru gimnastică, paltoane, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto(espadrile),
încălţăminte, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi
pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, jachete (îmbrăcăminte), chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat, mănuşi
cu un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, pijamale, sandale, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, furouri (lenjerie de
corp), pantofi de sport.
28. Saltea de joacă pentru bebeluși, jocuri de
table, genți special concepute pentru schiuri
şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, blocuri de construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, plase pentru fluturi, capse
pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
jocuri de şah, table de şah, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, discuri pentru
sporturi, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
discuri zburătoare (jucării), jocuri, aparate pentru

jocuri, puzzle-uri, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), păpuşi
matrioska, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, pachinko, plăci de padelă,
jocuri de societate, tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), capse cu percuţie (jucării),
piñatas, baloane pentru joacă, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc, jucării de plus, jucării de
pluş cu păturică ataşată, jocuri portabile cu
ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile şi
jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, păpuşi marionete, quoits,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, jocuri cu inele,
căluţi balansoar, patine cu rotile, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), scutere (jucării), popice (jocuri),
topogane (obiecte de divertisment), bule de
săpun (jucării), titirezi (jucării), jucării umplute,
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, ursuleţi de plus, 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, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetic, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
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comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi: demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate cu plata per click,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziționarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing

cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informațiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
41. Antrenare(instruire), organizarea și
susținerea conferințelor, distribuție de filme
transfer de know-how (intruire), regizarea de
filme altele decât publicitare, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, producții de film,
altele decât producții publicitare, furnizarea
de filme, nedescarcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
și fitness), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie, instruire practică
(demonstrații), prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, picturi pe față, educație religioasă,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de echipament sportiv cu excepția
vehiculelor, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, servicii de agenție de bilete
(divertisment), închirerea de jucării, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare.

───────
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(210) M 2020 07655
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 06,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

01 HEPAVEN slavia pharm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.14

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

3. Alifii de uz cosmetic, alifii, unguente
(nemedicinale), produse astringente de uz
cosmetic, balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru buze, cremă cosmetică pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă
pentru față care nu este medicinală, creme
cosmetice pentru față și corp, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme de îngrijire a pielii,
altele decât cele pentru uz medical, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme si geluri
nemedicamentoase pentru picioare, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri de corp,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, geluri hidratante (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
balsamuri nemedicinale pentru picioare produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse și preparate nemedicinale pentru

prevenirea umflării picioarelor, unguente de uz
cosmetic.

───────

(210) M 2020 07656
(151) 23/10/2020
(732) KEMCRISTAL S.R.L., STR.

MUNCII NR. 51, JUD. CALARASI,
FUNDULEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

KEMFERAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, cloruri, cloruri de
metal, produse chimice pentru purificarea apei,
substanțe pentru tratarea apei, soluții pentru
tratarea apei, preparate pentru tratarea apei,
compoziții chimice utilizate pentru tratarea apei.

───────

(591) Culori revendicate: negru, mov, roșu,
roz
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(210) M 2020 07657
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Scobusal slavia pharm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.16; 02.01.23;
19.13.21; 29.01.15

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru

prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07658
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, STR.
POVERNEI NUMARUL 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Diclosal slavia pharm

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 02.07.01; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz

(591) Culori revendicate: negru, galben,
albastru, verde, alb, roșu (Pantone 185
C), gri, roz

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.3, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,ROMANIA
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farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv

───────

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

(540)

FAGIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, construcții transportabile, nu din
metal, plăci de lemn, plăci din lemn, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de lemn
pentru podele, cherestea modelată, cherestea
brută, cherestea pentru structuri, panouri din
cherestea, cherestea pentru construcții, plăci din
particule de cherestea, produse de tâmplărie
din cherestea utilizate în construcții, panouri
din lemn, panouri din fibră lemnoasă, panouri
acustice din lemn pentru pereți, panouri

de construcții realizate din lemn și rășini
hidroizolante, uși din lemn, tocuri din lemn pentru
uși, uși confecționate din lemn pentru clădiri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, mobilier din lemn, panouri de lemn
pentru mobilier, panouri decorative din lemn
(mobilier), uși din lemn pentru mobilier, uși
prefabricate din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, scări din
lemn, scări fabricate din lemn, scări pliabile
confecționate din lemn.
22. Rumeguș de lemn.
31. Copaci și produse forestiere, produse
forestiere brute, produse forestiere brute și
neprocesate, culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere brute și
neprocesate.
39. Transport de marfă, transport terestru de
marfă, depozitare de marfă după transport,
depozitare anterioară tranzitului de marfă,
depozitare de marfă înainte de transport, servicii
de transport de marfă, servicii de transport rutier
de marfă, transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Servicii privind tăierea și prelucrarea
lemnului.
41. Activități sportive, organizarea turneelor
sportive, furnizarea instalațiilor sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive,
exploatare de locații sportive, activități sportive
și culturale, activități sportive și de recreere,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
furnizare de baze sportive pentru schi, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, pregătire în schiere
(instruire), închiriere de echipamente de schi,
furnizarea de pârtii de schi, servicii de recreere
legate de practicarea schiului.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea

(210) M 2020 07659
(151) 23/10/2020
(732) FAGIA S.R.L., 

SAT MALAIA NR. 419, 
JUDEȚUL VÂLCEA, COM.  MALAIA, 
VALCEA, ROMANIA
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și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 07660
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Benice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

10. Pulsometre, aparate pentru vibromasaj,
aparate cu vibrații pentru masaj, aparate de
masaj, aparate de masaj acționate electric,
dispozitive pentru masajul corporal, aspiratoare
nazale, centuri abdominale, pompe de sân,
biberoane, protecții pentru biberoane, sticle
pentru biberoane, recipiente pentru biberoane,
dispozive de închidere pentru biberoane, suzete
și tetine pentru bebeluși, centuri pentru gravide,
jucării erotice, instrumente ajutătoare pentru sex,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
dispozitive pentru mobilitate, echipament pentru
exerciții fizice, scaune pentru necesități, aparate
pentru utilizare de către pacienți cu colostomie,
instrumente de masaj manual, aparate și
instrumente medicale și veterinare, termometre
de uz medical.

(210) M 2020 07661
(151) 23/10/2020
(732) CONSTANTIN-CIPRIAN DABIJA,

STR. ANTON SÎRBU NR. 57,
JUDEȚUL VASLUI, HUŞI, VASLUI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

R REGALLIA

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, table de scris, schiţe, planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane
din hârtie, calendare (tipărite), carton pentru
ambalat, tuburi din carton, carduri, cartele
nemagnetice, cataloage, indicatoare pentru

───────
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hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori), suporturi de pahare din hârtie,
benzi desenate, culegare, pungi conice din
hârtie, coperţi (papetărie), învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, instrumente pentru desen,
seturi pentru desen, peniţe pentru desen, rigle
pentru desen, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), gravuri obţinute prin acvaforte,
prosoape din hârtie pentru faţă, figurine din
papier mâché (pastă de hârtie), statuete din
papier mâché (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), materiale filtrante din hârtie, steguleţe
din hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori
din hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii,
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, stilouri cu cerneală, saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), şerveţele din hârtie, cutii
de pălării din carton, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile, bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale
(ghiduri), ghiduri (manuale), suporturi pentru
paharele de bere, felicitări muzicale (tipărite),
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, agende, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, materiale de căptuşire din hârtie
sau carton, umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe [papetărie], suporturi pentru
pagini, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), filtre din
hârtie pentru cafea, șabloane pentru decorarea
alimentelor și a băuturilor, ecusoane cu nume
(articole de birou), prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, penare, cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,

cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit), bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), făină de
orz, mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, făină
de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos (lipie
umplută), pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri), caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esențiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele, feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
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(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, halva,
glazură pentru şuncă, batoane de cereale bogate
în proteine, miere, sandvişuri hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, gheaţă,
naturală sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, ketchup (sos), ferment, seminţe de
in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie), pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis, clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate),
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,

macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).

35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu hârtie și carton, servicii de comerţ cu articole
de papetărie și accesorii educative, servicii de
comerţ cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de comerţ cu produse de imprimerie,

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
non-alcoolic, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, shandy, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor non-alcoolice, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală [băuturi], must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă, suc de roşii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
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servicii de comerţ cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de comerţ cu sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de comerţ cu
alimente semipreparate și snack-uri, servicii de
comerţ cu cafea şi băuturi pe bază de cafea,
servicii de comerţ cu cacao şi băuturi pe bază
de cacao, servicii de comerţ cu ceai şi băuturi
pe bază de ceai, servicii de comerţ cu înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de comerţ cu
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de comerţ cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii
de comerţ cu semințe procesate, amidon și
produsele acestora și drojdie, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie, servicii de comerţ
cu preparate alimentare, servicii de comerţ cu
biscuiţi şi fursecuri, servicii de comerţ cu pâine
şi produse de panificaţie, servicii de comerţ
cu produse de patiserie, servicii de comerţ
cu torturi şi prăjituri, servicii de comerţ cu
ciocolată, servicii de comerţ cu deserturi, servicii
de comerţ cu preparate coapte, servicii de
comerţ cu dulciuri, servicii de comerţ cu bere și
produse de bere, servicii de comerţ cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de comerţ
cu băuturi nealcoolice, servicii de comerţ cu
cidru, nealcoolic, servicii de comerţ cu cocktail-
uri, nealcoolice, servicii de comerţ cu băuturi
energizante, servicii de comerţ cu sucuri de
fructe, servicii de comerţ cu suc de fructe, servicii
de comerţ cu nectaruri de fructe, nealcoolice,
servicii de comerţ cu bere de ghimbir, servicii
de comerţ cu must de struguri, nefermentat,
servicii de comerţ cu băuturi izotonice, servicii
de comerţ cu limonade, servicii de comerţ cu
apă lithia (bogată în litiu), servicii de comerţ
cu apă minerală (băuturi), servicii de comerţ cu
must, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, servicii de comerţ cu
băuturi nealcoolice pe bază de miere, servicii
de comerţ cu băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, servicii de comerţ cu
băuturi sportive bogate în proteine, servicii de
comerţ cu băuturi pe bază de orez, altele decât
substituenţii de lapte, servicii de comerţ cu sifon,
servicii de comerţ cu şerbeturi (băuturi), servicii
de comerţ cu sorbeturi (băuturi), servicii de
comerţ cu smoothie-uri, servicii de comerţ cu
apă carbogazoasă, servicii de comerţ cu băuturi
răcoritoare, servicii de comerţ cu siropuri pentru
băuturi, servicii de comerţ cu siropuri pentru
limonadă, servicii de comerţ cu ape de masă,
servicii de comerţ cu suc de roşii (băutură),
servicii de comerţ cu sucuri de legume (băuturi),
servicii de comerţ cu ape (băuturi), servicii de

comerţ cu băuturi din zer, servicii de comerţ
cu materiale educative, servicii de comerţ în
legătură cu software şi aplicaţii software.
39. Închirierea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor, livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, închirierea
de vitrine de vin electrice, însoţirea turiştilor,
livrarea de flori, închirierea congelatoarelor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport, transportul
de mărfuri, împachetarea cadourilor, servicii
de alimbare, livrarea de mesaje, închirierea
autocarelor, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, operaţiuni de
încărcare-descărcare, servicii de depozitarea de
bunuri, servicii de depozitare, înmagazinare,
furnizarea de informaţii cu privire la serviciile
de depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, servicii de transport,
transportul turiştilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informaţii despre
transport, rezervări de călătorie, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite, împachetarea bunurilor.
41. Academii (educaţie), spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere
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de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, închirierea
de filme, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, pictură pe faţă, educaţie religioasă,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstraţii), prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, producţia de programe radio
şi de televiziune, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de terenuri de sport, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, servicii de
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), meditaţii, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
recalificare vocaţională (instruire), organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea şi mentenanţa site-

urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de cofetărie.

───────
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(210) M 2020 07663
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

RUNDONG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Echipament (mașini) pentru măturare,
curățare și spălare, echipament (mașini)
pentru mișcare și manevrare, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare
și suflante pentru mașini, roboți industriali,
generatoare de curent, generatoare de
electricitate, foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), roboți de uz industrial,
pompe de aer, mașini de curățare prin
aspirare [aspiratoare], mașini de aspirare pentru
curățarea de impurități, mașini de sudură, lămpi
de sudură, mașini de sudură cu arc electric,
mixere electrice de uz casnic, imprimante 3D,
stilou de imprimare în 3D, pompe pentru acvarii,
pompe de aerare pentru acvarii, mașini de
tăiat pâine, perii pentru aspiratoare, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, pompe centrifuge,
aparate de curățat cu aburi, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini și aparate
electrice de curățat, mașini de tăiat, mandrine
pentru burghie electrice, burghie pneumatice,
burghie pentru bormașină, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, pistoale
de lipit electrice, mașini electrice de găurit fără fir,
instrumente agricole, altele decât cele acționate
manual, mașini de spălat cu presiune, mașini
de călcat, scule manuale acționate în alt mod

decât manual, mașini de tocat carne (aparate
acționate electric) de uz gospodăresc, mașini de
etichetat, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne (mașini electrice), curățitoare electrice cu
înaltă presiune, mașini de lustruit, mașini de
nituit, laminoare, șurubelnițe electrice, mașină de
laminat automată (laminatoare), mașini electrice
de tuns, dispozitive de tuns (acționate electric)
pentru animale, foarfeci electrice, mașini de
lipit, lămpi de lipit, echipament de lipit și
sudură, mașini și dispozitive de lipit și sudură,
vinciuri, mașini de spălat, aspiratoare pentru
automobile, saci pentru aspiratoare, aspiratoare
pentru curățarea umedă, ventilatoare electrice
pentru aspiratoare, aspiratoare pentru curățarea
suprafețelor, filtre de praf pentru aspiratoare,
duze de aspirație pentru aspiratoare, tuburi
pentru aspiratoare de praf, supape aspiratoare
pentru compresoare de aer, torțe de sudură,
aparate de sudură cu plasmă, dispozitive
de sudură cu laser, aparate de sudură prin
difuzie, aparate electrice de sudură, alternatoare
electrice pentru vehicule terestre, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, mașini automate pentru ambalat
alimente, instalații pentru spălarea automată
a vehiculelor, filtre de aer pentru motoarele
automobilelor, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, ciocane de lipit
electrice, ciocane electrice, aparate de lustruit
pantofii, electrice, râșnițe de cafea electrice,
aparate electrice pentru spălat, aspiratoare fără
cablu, degresoare (electrice), mașini și aparate
electrice pentru ceruit, aspiratoare verticale,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
lance de stropit care se atașează la mașini
de spălat cu presiune pentru curățare, mașini
combinate de spălare și periere, mașini cu
abraziune pentru curățare, mașini de călcat
și prese de rufe, mașini de spălat covoare,
mașini de spălat vase, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mături electrice, mopuri
electrice cu aburi, mașini de pulverizat, mori
și mașini de râșnit, mașini electrice de cusut,
curăţitoare electrice pentru ţevi.

───────
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(210) M 2020 07664
(151) 23/10/2020
(732) PENTAROM SRL, STR. NEGRU

VODA NR.225, JUDEȚUL ARGEȘ,
CAMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PENTAROM

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 26.05.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
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,
blistere pentru ambalat, hârtie de ambalaj,
carton de ambalat, recipiente din carton pentru
ambalat, recipiente din hârtie pentru ambalare,
ambalaj de carton, ambalaj din plastic, material
plastic pentru ambalat, materiale de împachetat
confecţionate din hârtie, materiale de ambalat
din carton, materiale pentru ambalat, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, materiale plastice pentru ambalaj,
recipiente pentru ambalare din hârtie pentru
uz industrial, cutii pliabile din carton pentru
ambalare, cutii din carton pentru ambalare
vândute în formă asamblată, cutii din carton
(pentru ambalare industrială), cartoane pentru
împachetare, cutii de expunere din carton.
32. Apă, ape minerale şi gazoase.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ambalaje şi
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apă, ape
minerale şi gazoase, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 07665
(151) 23/10/2020
(732) PENTAROM SRL, STR. NEGRU

VODA NR.225, JUDEȚUL ARGEȘ,
CAMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IEZER APĂ NATURALĂ
MICROBIOLOGIC PURĂ

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
32. Apa, ape minerale şi gazoase.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu apa, ape
minerale si gazoase.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07666
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR, NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

VGR NAVIGATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

8. Arme ascuțite și contondente de mână,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice
de tuns, mașini de tuns de uz personal
(ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente

pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, făraşe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns şi aranjat barba și
mustața, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.

───────

(210) M 2020 07667
(151) 23/10/2020
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, 1ST & 2ND FLOOR, OFFICE
3, ARADIPPOU, LARNACA, 7101,
CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C
14, SC.B, ET.1, AP.41,SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Răsărit din natură,
desăvârșit cu pasiune
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
cidru alcoolic.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul online, servicii de comert cu
ridicata, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenții de import
și export, servicii de mediere și negociere
cu privire la afaceri, servicii de comandă,
servicii de comparare a prețurilor, servicii
de aprovizionare pentru terți (achiziția de
bunuri pentru terți), servicii de abonament,
relaţii publice, închirierea spaţiului publicitar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
spectacole în scopuri promoţionale.
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de bar, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 07668
(151) 23/10/2020
(732) MARIA-DIANA PAȘCAN, STRADA

VOINICENILOR NR. 15, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Danuca Toys

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.03

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

28. Jucării din material textil, păpuşi, păpuși
din material textil, paturi pentru păpuşi, case
de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
măşti de carnaval, păpuşi matrioska, măşti
(obiecte de divertisment), jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, jucării de
pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată,
păpuşi marionete, jocuri, jucării şi obiecte
de divertisment, ornamente pentru pomul de
Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de jucării din material
textil, jucării, păpuși, păpuși din material textil,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, clopoţei pentru pomul de
Crăciun, măşti de carnaval, păpuşi matrioska,
măşti (obiecte de divertisment), jucării cu
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caracter de noutate pentru petreceri, jucării cu
caracter de noutate pentru a face glume, jucării
de pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată,
păpuşi marionete, jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment (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 cataloagelor cu
comandă prin poştă, prin pagină web şi prin
mijloace electronice, publicitate în legătură cu
jucării din material textil, jucării, păpuși, păpuși
din material textil, păpuşi marionete, jocuri,
jucării şi obiecte de divertisment prin pagina
web, reţele de socializare, servicii oferite de
un lanț de magazine, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 07669
(151) 23/10/2020
(732) SC SAPORE DI BOSCO SRL,

STRADA PRINCIPALĂ NR. 215,
JUD. MURES, CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SB SAPORE di BOSCO
TRUFE TRUFFLES TARTUFO

TRUFFEL MACINATO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.09.21; 25.01.15

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

29. Trufe conservate, brânzeturi cu trufe,
produse tartinabile pe bază de trufe (creme de
trufe), pastă de trufe, uleiuri pe bază de trufe,
trufe uscate (ciuperci comestibile).
30. Trufe de ciocolată, miere cu trufe, trufe
(produse de cofetărie), paste făinoase cu trufe,

(591) Culori revendicate: auriu, maro, maro
deschis, negru, alb
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trufe cu rom (produse de cofetărie), sosuri pe
bază de cremă de trufe.
31. Trufe proaspete.
35. Regruparea în avantajul terţilor pentru trufe
proaspete, trufe conservate, brânzeturi cu trufe,
produse tartinabile pe bază de trufe (creme
de trufe), pastă de trufe, uleiuri pe bază de
trufe, trufe uscate (ciuperci comestibile), trufe
de ciocolată, miere cu trufe, trufe (produse de
cofetărie), paste făinoase cu trufe, trufe curom
(produse de cofetărie), sosuri pe bază de cremă
de trufe (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la trufe proaspete, sosuri pe bază
de cremă de trufe, publicitate, publicitate online,
consiliere consumatori, servicii de comerț cu
ridicata al fructelor și legumelor.

───────

(210) M 2020 07670
(151) 24/10/2020
(732) MI VIDIS, STR. HANCIUC NR. 36,

MEZANIN, AP. 21, JUD. IASI, IASI,
700350, IAȘI, ROMANIA

(540)

VIDIS all about eye care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 07671
(151) 24/10/2020
(732) SC EURO NARCIS SRL, STR.

MURESULUI NR. 1A, JUD.
MURES, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAISTOR Proiectează.
Construiește. Repară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
publicitate în domeniul de activitate, publicitate
online, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri elemente pentru
îmbinarea lemnului, vincluri de îmbinare, colțare,
plăci de îmbinare, ancore de îmbinare, papuci de
reazem, papuci de grindă, cămășuieli încastrate
și aplicate, plăci multi-cuie, benzi de montaj,
lanțuri comerciale, lanțuri decorative din plastic
și metal, chingi, benzi cu arici, cârlige, carabine
și alte accesorii de prindere, accesorii pentru
porți batante, culisante și autoportante, role,
ghidaje, șine, opritoare, kit-uri de montaj porți,
organe de asamblare, dibluri din plastic și
metal, șuruburi, piulițe, șaibe, cuie, ciocane și
topoare, scule de mână mecanice și electrice,
mașini de găurit, înfiletat, înșurubat, polizoare,
șlefuitoare, drujbe, șurubelnițe, pompe sub
presiune, unelte și accesorii pentru zugrăvit,
trafaleți, cancioc, mistrie, elemente de feronerie,
balamale, pivoți, mânere, zăvoare, ancore
chimice, spume poliuretanice, cilindri ușă, lacăte,

(591) Culori revendicate: alb, albastru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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broaște, șilduri, console decorative, capse și
accesorii pentru confecții și prelate, accesorii
pentru dressing, accesorii pentru mobilier,
centrale termice, cazane termice, țevi, fittinguri,
robineți, radiatoare, termostate mecanice și
electronice, vopsele, lacuri, adezivi, vopsea
spray, uleiuri și soluții pentru gresare, accesorii și
unelte pentru grădinărit (mecanice sau electrice),
pânze de tăiere și șlefuire, burghie, sistepe
pentru acoperișuri, sisteme pentru coșuri de
fum, șemineuri electrice, șemineuri cu bioetanol,
bioetanol, șemineuri cu lemne și peleți, sobe,
accesorii pentru șemineuri, burlane și racorduri,
aeroterme și alte sisteme de încălzire, radiatoare
electrice, convectoare, tencuieli, termoizolații,
baterii și accesorii pentru baie și bucătărie, prize
și întrerupătoare, cabluri electrice, siguranțe,
aparate de măsură și control, aparate de
sudură, truse de scule, compresoare și scule
mneumatice, instalații și accesorii pentru irigații,
parchet, accesorii pentru parchet, gresie și
faianță, hidrofoare, motopompe, motosăpătoare,
paratrăznete și produse conexe acestora (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de comerț
online de produse diverse, servicii de comerţ cu
ridicata pentru produse diverse.

───────

(210) M 2020 07672
(151) 25/10/2020
(732) SC PLUSS DESIGN HOME SRL,

(540)

SEZAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier.
42. Servicii de design interior și exterior.

───────

(210) M 2020 07673
(151) 25/10/2020
(732) ADRIAN SECAL, SAT

FANTANELE, JUDETUL BACAU,
HEMEIUS, BACĂU, ROMANIA

(540)

EDUBUZZ - THINK
OUTSIDE THE BUS!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.05; 20.01.03

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

41. Servicii de ateliere recreative, educație și
instruire, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, educație, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii în
centre after-school.

───────

(210) M 2020 07674
(151) 26/10/2020
(732) OXXYGENE MED PLUS SRL,

STR. PETRE ISPIRESCU, NR.
6, JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
729016, ILFOV, ROMANIA

(540)

OXXYGENE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii ambulatorii, analiză
comportamentală în scop medical, analiză
cosmetică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analiză toxicologică

B-DUL UNIRII NR. 41 A, SC. C, 
ET. 5, AP. 14, JUD. BACAU, 
BACAU,  600398, BACĂU, 
ROMANIA (740) APPELLO BRANDS SRL, STR.

SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
SIBIU,ROMANIA
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pentru scopuri medicale, analize de ARN sau
de ADN pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și ADN pentru scopuri medicale,
analize genetice pe animale în scopuri
dediagnostic sau tratament, analize medicale
pentru diagnosticul și persoanelor, servicii
de anestezie dentară, aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, asistență medicală, asistență
medicală de urgență, asistență medicală
la domiciliu, asistență psihologică, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată de
nutriție, consiliere medicală, consiliere medicală
în domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la
teste de auz, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de

alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, donații de sânge, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, efectuarea examenelor
medicale, elaborare de profiluri psihologice
în scopuri medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
consulțatii în domeniul farmaceutic, fixare de
dispozitive protetice, fizioterapie, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
închiriere de instrumente medicale, închiriere de
roboți chirurgicali, închirierea echipamentelor
medicale, informații medicale, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii deîngrijire temporară,
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întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, management de servicii
de asistență medicală, planificare de tratamente
medicale, preparare și dozare de medicamente,
realizare de analize medicale pentru factorii de
risc ai bolilor cardiovasculare, servicii clinice
homeopatice, servicii de analize de sânge,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de reflexologie, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
în domeniul oncologiei, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite de
asistenții medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,
servicii paramedicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii
prestate de medici, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, serviciile farmaciștilor
pentru prepararea rețetelor, testare genetică
în scopuri medicale, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor

sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii
de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie cu
ventuze, reflexologie, servicii de drenaj limfatic.

───────
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(210) M 2020 07675
(151) 26/10/2020
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINESTI 14, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

Pambac

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(540)

BEZELEFĂNȚICA ROZI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.02.01

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07676
(151) 26/10/2020
(732) ADRIANA SCORȚEANU, 

STR. DANTELEI NR. 100 A, 
AP. 4, SECTOR 5, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz, albastru, 
             galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

BEZELEFĂNȚELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07678
(151) 26/10/2020
(732) ZEN PROTECTION SECURITY

(ZPS) SRL, STR. MARASESTI NR.
9, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZEN PROTECTION
SECURITY ZPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.15

clase:
45. Servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază și protecție, servicii de pază contractuale,
servicii de pază antiefracție, monitorizarea
sistemelor de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor, servicii prestate
de gardă de securitate, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate

(210) M 2020 07677
(151) 26/10/2020
(732) ADRIANA SCORȚEANU, 

STR. DANTELEI NR. 100 A, 
AP. 4, SECTOR 5, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2020 07679
(151) 03/11/2020
(732) CONDURACHE G.MARIAN

SERGIU INTREPRIDERE
FAMILIALA, STR. VALEA
CALUGAREASCA 20, BL. E2,
SC. A, ET. 5, AP. 29, SECTOR 6,
BUCURESTI, 29, ROMANIA

(540)

Dulce Regal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

30. Zahăr, miere, sirop de melasă.
───────

(210) M 2020 07682
(151) 26/10/2020
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL

SA, BD. MARASTI 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011465,
ROMANIA

(540)

BARĂ LA BARĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.02; 26.13.25

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

35. Publicitate TV, servicii de promovare
şi publicitate oferite pe şi prin internet,
extranet, LANs, şi alte reţele de comunicaţii
electronice, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, respectiv televiziune
şi radio, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte, ştiri
privind celebrităţi şi divertisment, promovare
privind educaţie, jocuri, activităţi, concursuri,
evenimente, organizare şi desfăşurare de
expoziţii şi competiţii în scopuri comerciale,
publicitare sau de promovare.
38. Servicii de televiziune prin radiodifuzare,
prin internet, servicii de radio, radiodifuzare
TV prin cablul radiodifuzare TV prin satelit,
radiodifuzare fără fir, transmisii video la cerere,
radiodifuzare TV pe bază de abonament,
radiodifuzare TV de tip pay per view, servicii
de comunicaţii şi transmisie, respectiv transmisie
de voce, audio, sunt, video, imagini, grafică,
mesaje şi date prin reţelele de telecomunicaţii,
reţele de telecomunicaţii fără fir, internet, reţele
de servicii de informaţii şi reţele de date,

(591) Culori revendicate: galben
(Pantone1235C), negru (Pantone black
6C)
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servicii de transmisie, respectiv service de
transmisie prin cablu, servicii de transmisie
prin satelit, transmisie electronica de conţinut
de date, grafică, sunet şi video, transmisie
şi streaming de programe, conţinut audio şi
vizual, conţinut media de divertisment prin
reţele de calculatoare globale şi prin reţele
de comunicaţii fără fir, servicii media mobile
de natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
şi transmisiune de conţinut audio, video
şi multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fişiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicaţiilor fără fir, reţelelor de
comunicaţii electronice şi reţele de calculatoare,
servicii de ştiri şi de agenţii de ştiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicaţii
şi/sau comunicaţii şi/sau radiodifuzare şi/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si PC uri, fie servicii de telecomunicaţii
şi/sau comunicaţii şi/sau radiodifuzare şi/
sau transmisie, servicii de radiodifuzare care
încorporează servicii interactive, servicii de
transmisie, servicii de radiodifuzare, servicii de
comunicaţii şi telecomunicaţii video on demand
şi service de comunicaţii şi telecomunicaţii near
video on demand, furnizare, prin toate mijloacele
de transmisie şi comunicaţii, de divertisment,
filme, video-uri, programe de televiziune, ştiri,
conţinut editorial.
41. Creaţie, producţie şi distribuţie de programe
de televiziune şi filme, prin orice mijloace,
creaţie, producţie şi distribuţie de înregistrari
sonore şi vizuale, prin orice mijloace, furnizare
de video on demand, programe de televiziune
şi filme, furnizare de video care nu poate fi
descărcat, programe de televiziune şi filme,
servicii de entertainment, creaţie, producţie,
furnizare şi distribuţie de programe multimedia,
servicii de informare privind divertismentul,
creaţie, producţie, furnizare şi distribuţie jocuri
interactive video şi pentru mobil, nedescărcabile,
creaţie, producţie şi comunicare de divertisment,
ştiri şi servicii educationale printr-o reţea globală
de comunicare de natura unor pagini de internet
afişând o varietate de informaţie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
educaţie, antrenamente, sport, sănătate, cultură,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii şi alte materiale
multimedia, inclusiv sub formă de podcasts şi
webcasts, informaţii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grilă de programe
TV şi radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competiţii, celebrităţi, ştiri de
divertisment, programe, educaţie, jocuri, cultură,
timp liber, activităţi, sănătate, concursuri şi

evenimente, organizare, producţie şi prezentare
de showuri, competiţii, spectacole de jocuri,
concerte, expoziţii, evenimente, concursuri,
evenimente de scenă, reprezentaţii teatrale,
reprezentatţi live, furnizare de informaţii şi
servicii de consultanţă privind oricare din cele
anterior menţionate.

───────

(210) M 2020 07685
(151) 26/10/2020
(732) LIVADA ADVERTISING SRL,

STR SIMON BOLIVAR 7, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011905,
ROMANIA

(540)

WETOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2020 07686
(151) 26/10/2020
(732) JUDIT KURUCZ, STR.

ONESTILOR NR. 15, AP. 1108,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Judit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 02.03.01;
02.03.16

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

44. Fizioterapie, servicii de terapie, masaj,
asistenţă medicală, servicii de medicină
alternativă.

───────

(210) M 2020 07687
(151) 26/10/2020
(732) PROBIO ECO EXPERT SRL,

STRADA SOLD. EROU VASILE
CONSTANTINOIU NR.2, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

LABORATOARELE PRO BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.16; 05.03.13

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

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
alb, gri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

649

(210) M 2020 07688
(151) 26/10/2020
(732) CÂSU A MIHAI - MEDIC

SPECIALIST PSIHIATRIE, STR
BUCEGI NR. 13-15, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MIND RESET

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 01.15.09

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

44. Servicii medicale, servicii de îngrijire pentru
oameni.

───────

(210) M 2020 07692
(151) 26/10/2020
(732) DOCLINK SRL, PRELUNGIREA

GHENCEA NR. 124D, LOT 2/2, ET.
6, AP. 88, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HeyMedica

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 26.01.03

clase:
9. Platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
compilarea de informații în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.
38. Servicii care permit cel puțin unei părți
să comunice cu o alta, precum și servicii de
difuzare și transmitere de date, trasmiterea de
video la cerere (video-on-demand), furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmiterea de fișiere digitale și e-
mail, furnizarea de camere de chat pe internet
și forumuri online, servicii de teleconferințe și
videoconferințe.
41. Serviciile prestate de persoane sau
întreprinderi în scopul dezvoltării facultăților
mentale ale persoanelor, organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

650

congreselor, educație, organizarea și susținerea
de ateliere (instruire), furnizarea de instruire prin
toate mijloacele, atât online cât și offline.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), studii clinice, servicii de
cercetare medicală, crearea și găzduirea de site-
uri web, stocarea electronică a datelor.
44. Servicii medicale, servicii oferite de o
clinică medicală, servicii de îngrijire medicală,
inclusiv medicină alternativă, îngrijire sanitară,
servicii de telemedicină, servicii de clinică
medicală și servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării și tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, consiliere in domeniul
sănătății, informații medicale furnizate prin
intermediul unei platforme online, furnizarea de
informații medicale.

───────

(540)

PAPA PICTURES

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 01.03.01;
02.01.23; 06.01.04; 24.17.02

clase:
41. Distribuție de filme, producții de film, altele
decât filmele publicitare, servicii de studiouri
de film, producția de programe radio și de
televiziune, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, distribuție de

filme, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile.

───────

(210) M 2020 07694
(151) 26/10/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

LIVONAC 750
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale.

───────

(210) M 2020 07693
(151) 26/10/2020
(732) S.C. SANPOPART S.R.L., 

B-DUL CAMIL RESSU NR. 76, 
BL.1, S1B-S1C, ET. 4, AP. 7 , 
CAM.1, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben, 
             verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07695
(151) 26/10/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! iFOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.05; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.23

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile, batoane de cereale cu
conţinut ridicat de proteine, băuturi pe bază
de cafea, cacao, ciocolată sau ceai, cereale
preparate pentru consum uman.

───────

(210) M 2020 07696
(151) 26/10/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

VEINOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.17; 27.05.23

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale.

───────
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(210) M 2020 07697
(151) 26/10/2020
(732) CONTEGO INVESTMENT GROUP

SRL, STR. VREDNICIEI NR. 18
MARCHIZA, BUCUREŞTI, 052051,
ROMANIA

(540)

SMASH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07699
(151) 26/10/2020
(732) IOAN DĂBULEANU, STR.

INDEPENDENŢEI, BL.22,
SC.2, ET.1, AP.26, JUD.
HUNEDOARA, PETROŞANI,
332058, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

woodworker

(531) Clasificare Viena:
15.07.02; 14.07.06; 14.07.16; 27.05.04;
27.05.25

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,

degresare și șlefuire, cârpe impregnate pentru
lustruit, burete impregnat cu săpun, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
preparată pentru lustruire, ceruri de parchet și
mobilă, cenuși vulcanice pentru curățare, creme
de lustruit, produse de curățat, preparate pentru
lustruit, lichide degresante, lichide de curățare,
preparate pentru tratarea lemnului folosite pentru
lustruire, produs pentru îndepărtarea petelor,
produse pentru curățarea tapițeriei, produse
pentru curățarea mobilierului, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru spălare, pudre
de lustruire, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, soluții pentru scoaterea petelor
(agenți de curățare), spray-uri de degresare,
substanțe degresante, uleiuri de curățare,
preparate abrazive pentru lustruire, pudre pentru
degresare.

───────

(210) M 2020 07700
(151) 26/10/2020
(732) SC BURSA DE TRACTARI SRL,

STR. STEFU POMPILIU NR. 11,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, 021527,
ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR.130, ET1,AP.C1
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

BURSA DE TRACTĂRI

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.05; 27.05.17; 15.01.19;
24.17.25

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea de informaţii privind ofertele de
prestări servicii diverse şi intermediere oferte de
servicii prin intermediul unui site web.
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39. Transport de vehicule şi utilaje, activităţi de
intermediere în transporturi.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
transmiterea de imagini, conţinut video şi mesaje
în domeniul intermedierii cererilor şi ofertelor de
tractări / transporturi auto.

───────

(210) M 2020 07701
(151) 26/10/2020
(732) CRISTIAN-VASILE PAŞCA, STR.

FRATERNITĂŢII NR. 12, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. POLONA NR.115, BL.15, SC.A,
ET.4, AP.19, BUCURESTI, 010497,
ROMANIA

(540)

BATHRIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
de obiecte sanitare și mobilier (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau

cu ridicată, servicii de vânzare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă.

───────

(210) M 2020 07702
(151) 26/10/2020
(732) PROFI PACKING TEAM SRL,

STR. GHEORGHE GRIGORE
CANTACUZINO NR. 352, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 07, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PROFI PACKING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Materiale pentru ambalat, materiale plastice
pentru ambalat, ambalaje pentru mâncare,
ambalaje pentru cadouri, ambalaje ermetice din
hârtie, recipiente din carton, pancarte de carton,
cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
din carton pentru prăjituri, cutii confecționate din
carton ondulat, cutii de expunere din carton,
recipiente de transport din carton, cutii de carton
din fibră, cutii din hârtie sau carton, materiale de
împachetat din carton, folii din materiale plastice
pentru ambalat, materiale de ambalat din carton,
cutii de ambalat din carton, cutii din carton pentru
ambalat, cutii pentru ambalat din carton, cutii
confecționate din carton, decorațiuni din carton
pentru alimente.
35. Servicii de comenzi online, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate online
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dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), prezentare de
produse, prezentare de bunuri si servicii.
39. Servicii de ambalare, servicii de împachetare
și ambalare.

───────

(210) M 2020 07703
(151) 26/10/2020
(732) PETRICĂ-GABRIEL

FRĂSINEANU, STR.
POSTĂVARUL NR. 3C, ET. 9,
AP.62, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BRUMMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

35. Asistență în domeniul administrării
afacerilor, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, asistență și
consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță în materie de
administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu
organizarea și managementul afacerilor,
asistență, consiliere și consultanță privind
organizarea comercială, asistență, consiliere
și consultanță privind planificarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță cu privire

la evaluări ale afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri pentru firme, consultanță
în afaceri pentru persoane particulare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță pentru management
corporativ, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind constituirea și derularea afacerilor,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, consultanță în materie de afaceri,
consultanță în materie de eficiență a afacerilor,
consultanță în materie de management,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, consultanță privind
organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind pregătirea statisticilor
de afaceri, furnizare către firme terțe
a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de asistență și
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de asistență și informare în organizarea afacerii
și gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de consultanță (comercială)
privind managementul afacerilor, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
și operațiile comerciale, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de consultanță și consiliere în
managementul afacerilor, asistență în domeniul
promovării firmelor, asistență în marketing,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, consultanță în marketing comercial,
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consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în materie de marketing direct,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de consultanță privind
marketingul, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizare și coordonare de prezentări în scopuri
publicitare, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizare și coordonare
de demonstrații în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
prezentare de produse, prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
în scopuri promoționale, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, difuzare de anunțuri,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare prin internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, difuzare de materiale
publicitare prin poștă, difuzare de materiale
publicitare și promoționale, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale, distribuire
de anunțuri publicitare, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri și material tipărit),
distribuire de material publicitar prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă
sunt transfrontaliere sau nu, distribuire de
materiale publicitare prin poștă și de suplimente
publicitare anexate la edițiile obișnuite,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuire de prospecte în scop publicitar,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
reclame pe stradă, distribuție de prospecte și de
mostre, distribuție de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, distribuție
de produse în scopuri publicitare, distribuție
și difuzare de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre), organizarea

distribuției de mostre publicitare, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de materiale tipărite și organizarea
de concursuri promoționale, promovarea de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
carduri de reduceri, promovarea produselor și
serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
publicitate directă prin poștă, publicitate prin
corespondență, servicii de difuzare de materiale
publicitare, propagare stradală de materiale
publicitare, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
estimare în afaceri comerciale.
36. Acordare de fonduri, administrare de
fonduri de investiții, administrare fiduciară de
active de fonduri, administrarea fondurilor
de investiții, administrarea fondurilor mutuale,
avansare de fonduri, constituire de fonduri
mutuale pentru terți, distribuire de fonduri
mutuale, fonduri mutuale, fonduri off-shore,
gestionare de fonduri off-shore, gestionare
de fonduri speculative, gestionarea fondurilor
pentru clienți particulari, gestiunea fondurilor,
gestiunea fondurilor de investiții, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea unui fond de
investiții de capital, investiții de fonduri de
capital, investiții de fonduri mutuale, investiții de
fonduri pentru terți, investiții în fonduri de pensii
facultative, investiții în fonduri internaționale,
monitorizarea fondurilor de investiții, servicii ale
trusturilor de investiții, servicii de administrare
a fondurilor de pensii, servicii de brokeraj
privind fondurile mutuale, servicii de gestionare
a fondului comun de plasament pentru clienți
particulari, servicii de investiții a fondurilor cu
capital propriu, servicii de investiții în fonduri
speculative, servicii de transfer și tranzacționare
a fondurilor de investiții, administrare de fonduri
și de investiții, administrare de servicii de
investiții de capital, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, gestiune financiară
a programelor de investiții colective, gestiune
financiară cu privire la investiții, gestiunea
investițiilor, gestiunea portofoliului financiar,
investiții de capital, investiții de capital propriu,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
investiții imobiliare, investiții industriale, investiții
prin mijloace electronice, management de
trusturi, managementul portofoliului investiţiilor,
servicii ale societăților de investiții, servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, servicii
de investiții pentru clienți particulari, servicii
de investiții în proprietăți comerciale, servicii
de management de investiții financiare,
servicii fiduciare de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii fiduciare și de
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consultanță în investiții, servicii financiare privind
investițiile, servicii pentru investiții de bani,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, analiză financiară, analiza investițiilor,
analize financiare de date, analiză economică
financiară, analiză și consultanță financiară,
consiliere financiară, consiliere financiară
privind investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță privind finanțele
întreprinderilor, consultanță privind fondurile de
investiții, consultanță profesională în materie
de finanțe, consultanță în materie de investiții,
consultații în domeniul financiar, furnizare
de informații privind investițiile, furnizare
de informații financiare online, furnizare de
informații financiare investitorilor, evaluare și
analiză financiară, furnizare de informații
referitoare la administrarea de conturi fiduciare,
servicii computerizate de consultanță financiară,
servicii computerizate de informații financiare,
servicii consultative în domeniul financiar,
servicii de analiză și cercetare financiară,
servicii de baze de date financiare, servicii de
cercetare economică și financiară, servicii de
cercetare privind investițiile, servicii de cercetare
în domeniul investițiilor financiare, servicii
de consiliere economică financiară, consiliere
fiduciară, administrare fiduciară de bani, servicii
de consultanță fiduciară, planificare financiară
de natură fiduciară, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară
de bunuri patrimoniale, servicii oferite de
societăți de administrare fiduciară, administrare
de închiriere de apartamente, agenții sau
brokeraj de arendare sau închiriere de terenuri,
agenții sau brokeraj de închiriere de clădiri,
concesionare de proprietăți funciare absolute,
furnizare de informații privind închirierea de
clădiri, furnizare de informații privind închirierea
de terenuri, intermediere de contracte de
închiriere, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
comerciale, închiriere de apartamente, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun),
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
închiriere de case, închiriere de spații
comerciale, închiriere de spații de cazare
permanentă, închiriere de spațiu în centrele
comerciale, închirieri de apartamente și birouri,
închirieri de apartamente, garsoniere și camere,
închirieri de clădiri, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri, închirieri de spații comerciale,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
leasing de terenuri, leasing și închirieri de spații
comerciale, intermediere pentru închirierea de

proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
[doar proprietăți imobiliare], servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, afaceri imobiliare, agenție imobiliară,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
agenții imobiliare, brokeraj imobiliar, consultanță
privind bunuri imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind piața proprietăților (imobiliară),
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
achiziționare de terenuri, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii fiduciare imobiliare,
estimare financiară a bonității firmelor, elaborare
de cotații pentru estimare de costuri.

───────

(210) M 2020 07704
(151) 26/10/2020
(732) Alliance Healthcare Romania

SRL, STR. AMILCAR C.
SĂNDULESCU NR.7, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060859, ROMANIA

(540)

ALERFREE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.

───────
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(210) M 2020 07706
(151) 26/10/2020
(732) BLUESET IMPEX SRL, BD.

DOROBANŢILOR CORP CLĂDIRE
C1, NR. 669, JUD. BRĂILA ,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL - IOACARA
VALENTIN, STR. ORIZONTULUI
NR.1, BL.R10, AP.27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

arome şi Delicii
(531) Clasificare Viena:

05.07.12; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
29. Fructe şi legume congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, unt, uleiuri şi
grăsimi alimentare, produse din legume şi cartofi
extrudate şi granulate şi altfel fabricate sau
prelucrate, nuci, nuci caju, fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură şi
prelucrate, fructe şi legume uscate, coapte
sau prăjite, unt de arahide, stafide, curmale,
smochine, nucă de cocos, procesate, dulceţuri,
pastă de tomate, conserve de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), tapioca,
manioc, orez, porumb, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate şi granulate şi altfel fabricate

sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie şi jeleuri, napolitane, biscuiţi şi
covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, seminţe de cereale
prelucrate, ciocolată şi produse din ciocolată,
sosuri.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju, fistic,
migdale, alune, arahide şi seminţe, toate acestea
neprelucrate.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esenţe, altele decât uleiurile esenţiale pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conţin extracte de
ceai, sifon, apă de masă, apă de izvor, apă
carbogazoasă, apă minerală.

───────

(591)    Culori revendicate: galben, verde, 
             maro
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07708
(151) 26/10/2020
(732) BLUESET IMPEX SRL, B-DUL

DOROBANȚILOR, CORP CLĂDIRE
C1, NR. 669, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. ORIZONTULUI
NR.1, BL. R10, ET.7, AP.27,
JUD. PRAHOVA, CÂMPINA, 105600,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

după rețeta bunicii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.05; 25.01.15; 02.03.01;
02.03.23; 05.07.02; 29.01.15

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

29. Fructe și legume congelate, uscate și
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, unt, uleiuri și
grăsimi alimentare, produse din legume și cartofi
extrudate și granulate și altfel fabricate sau
prelucrate, nuci, nuci caju, fistic, migdale, alune,
arahide, nuci de cocos prăjite, uscate, sărate,
condimentate, glasate/acoperite cu glazură și
prelucrate, fructe și legume uscate, coapte
sau prăjite, unt de arahide, stafide, curmale,
smochine, nucă de cocos, dulcețuri, pastă de
tomate, conserve de legume.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), tapioca,

manioc, orez, porumb, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate și granulate și altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie şi jeleuri, napolitane, biscuiți și
covrigi, batoane musli, constând în principal
din nuci, fructe uscate, semințe de cereale
prelucrate, ciocolată și produse din ciocolată,
sosuri.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț,
fructe cu coajă lemnoasă, nuci, nuci caju, fistic,
migdale, alune, arahide și semințe, toate acestea
neprelucrate.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe și sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor altele decât
uleiurile esențiale, extracte nealcoolice din fructe
utilizate la prepararea băuturilor, extracte pentru
prepararea băuturilor, smoothies, apă (băuturi),
apă cu arome, ape cu aromă de fructe, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai, sifon,
apă de masă, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă minerală.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, galben, 
maro,  gri, negru, alb, albastru, crem
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(210) M 2020 07709
(151) 26/10/2020
(732) EMA SOLDAN, STR. ANA

IPATESCU NR. 4, BL. F, SC. B,
AP. 5, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

sunctuar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07710
(151) 26/10/2020
(732) ALLIANCE HEALTHCARE

ROMANIA S.R.L., STR. AMILCAR
C. SANDULESCU NR.7, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ATOPFREE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 07711
(151) 26/10/2020
(732) ALLIANCE HEALTHCARE

ROMANIA S.R.L., STR. AMILCAR
C. SANDULESCU NR. 7, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
RESPIMUN

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

5. Suplimente alimentare de uz medical.
───────

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
NR. 144, BL. ST2, SC.B, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

GENERAȚII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.19; 26.01.05; 26.01.18;
27.05.04

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepția berii.

───────

(210) M 2020 07714
(151) 26/10/2020
(732) OVIDIUS MERCADO SRL, 

STR. I.C.BRATIANU NR. 45, 
JUD.CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2020 07715
(151) 26/10/2020
(732) LIFELINE SERVICES SRL,

SOSEAUA VIRTUTII NR. 19D,
ET. 4, CAM. 1, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060783, ROMANIA

(540)

Lifeline

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 07716
(151) 26/10/2020
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE SRL,
STR. PRINCIPALA NR.1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

TERRAM

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 29.01.12

clase:
1. Îngrășăminte chimice.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#3899b0)

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07717
(151) 26/10/2020
(732) COMBINATUL DE

INGRASAMINTE CHIMICE
SRL, STR. PRINCIPALA NR.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NUTRIFOLIUM

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 29.01.12

clase:
1. Îngrășăminte chimice.

───────

(210) M 2020 07718
(151) 26/10/2020
(732) CASTEL MIMI S.R.L., STR. DACIA

NR. 1, MD-6512, BULBOACA,
ANENII NOI, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AFFINITÉ

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07719
(151) 26/10/2020
(732) CASTEL MIMI S.R.L., STR. DACIA

NR. 1, MD-6512, BULBOACA,
ANENII NOI, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMALGAMA

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(300) Prioritate invocată:
46712 // 24/08/2020 // MD

(300) Prioritate invocată:
46713 // 24/08/2020 // MD

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MINDRELE

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07721
(151) 26/10/2020
(732) CASTEL MIMI S.R.L., STR. DACIA

NR. 1, MD-6512, BULBOACA,
ANENII NOI, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNISON

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07722
(151) 27/10/2020
(732) ALIȚIA BĂNICĂ, STR. INCLINATA

NR. 10, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DOMNEȘTI, COMUNA DOMNEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

eva eden WITH LOVE
FOR CLOTHES

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 27.05.01; 29.01.12

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori
artificiale.

───────

(210) M 2020 07723
(151) 27/10/2020
(732) DEICO GAMES SRL,

MARTINOVICS NR 9, JUDEȚUL
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
520009, COVASNA, ROMANIA

(540)

MATHIAS CIMENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Beton polimer, monumente din beton, dale
din beton, statui din beton, plăci din beton, bolarzi
din beton, plăci de beton, beton gata preparat,
recipiente din beton, sculpturi din beton, pereți
din beton, cărămizi de beton, beton pentru
monumente, figurine din beton, stâlpi din beton,
jardiniere din beton, beton pentru turnare, gravuri

(300) Prioritate invocată:
46711 // 24/08/2020 // MD

(300) Prioritate invocată:
46714 // 24/08/2020 // MD

(210) M 2020 07720
(151) 26/10/2020
(732) CASTEL MIMI S.R.L., 

STR. DACIA NR. 1, MD-6512,
 BULBOACA, ANENII NOI, 
REPUBLICA MOLDOVA

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în beton, finisaje texturate din beton, forme
nemetalice pentru beton, cofraje pentru beton,
nemetalice, articole decorative din beton turnat,
elemente de construcție din beton, busturi din
piatră, beton sau marmură, statuete din piatră,
beton sau marmură, elemente prefabricate de
construcții, din beton, plăci funerare din piatră,
beton sau marmură, pietre de mormânt din
piatră, beton sau marmură, obiecte de artă din
piatră, beton sau marmură, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, materiale de construcții din beton
armat cu materiale plastice și fibră de sticlă.
20. Mobilă și mobilier, modele (ornamente)
confecționate din lemn, machete de figurine
(ornamente) confecționate din lemn, statuete
confecționate din rășini sintetice, modele
(ornamente) confecționate din rășini sintetice.
40. Turnarea betonului, prelucrarea betonului.

───────

(210) M 2020 07724
(151) 27/10/2020
(732) DANCO TRADE FACILITY SRL,

STR. EMIL RACOVITA NR. 7,
BL. 1, AP. 7, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Pandy Toys

(531) Clasificare Viena:
03.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.15

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

28. Jucării.
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, prelucrare electronică a
comenzilor.

───────

(210) M 2020 07725
(151) 27/10/2020
(732) MINISTERUL ECONOMIEI,

ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE
AFACERI , CALEA VICTORIEI NR.
152, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010873, ROMANIA

(540)

Casa Turismului Românesc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

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

35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#16FF4A), roz (HEX #FF0099),
albastru (HEX #0000FF), mov (HEX
#990099), galben (HEX #FFCC00)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
370C)
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(210) M 2020 07728
(151) 27/10/2020
(732) NICOLAE IONUT PASCU,

STR. EROU RADU COSTACHE
NR. 15BIS, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
DANIEL CATALIN DUMITRU, STR.
IALOMITEI NR. 18, BL. B32, SC.
C, ET. 1, AP. 33, JUD. IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

BARONLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice/spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educație), organizarea
și susținerea de concerte, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, servicii de disc jockey, servicii
de discotecă, dublări, furnizarea de informații
în domeniul educației, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
închirierea de aparate de iluminat pentru

scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de model pentru artiști,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio și
televizoarelor, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producția
de spectacole, interpretarea în limbajului
semnelor, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de decoruri pentru scenă,
subtitrare, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, producții de teatru, servicii de agenție
de bilete (divertisment), traducere, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
organizarea și susținerea de ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2020 07729
(151) 27/10/2020
(732) MEDIPLUS EXIM SRL, STR.

CIOBANULUI, NR.133, JUDEŢUL
ILFOV, MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Dr. Hart EnteroSafe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Adjuvanți pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare de uz medical, suplimente
nutritive, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază
de vitamine, suplimente alimentare proteice,
preparate farmaceutice de uz uman.
35. Publicitate, managementul afacerilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimentele alimentare, marketing, servicii de
vânzare cu ridicata a suplimentelor alimentare.

───────

(210) M 2020 07732
(151) 27/10/2020
(732) S.C. AMZ RANK SUPORT

S.R.L., SAT COCONARI NR. 100,
JUDEŢUL BUZĂU
, POSTA CÎLNĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

bellfyd

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.01

clase:
5. Clei pentru prins muște, hârtie pentru prins
muște, loțiune anti-muște, produse chimice
pentru tratarea manei, otravă pentru șobolani,
plasturi anti-țânțari pentru bebeluși, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate pentru
omorârea țânțarilor, care se aplică pe plasele
de țânțari, preparate pentru omorât muște,
produse care se aplică pe piele pentru
respingerea țânțarilor, produse pentru a
alunga păsările, produse pentru îndepărtarea
animalelor, produse repelente de țânțari,
repelenți folosiți pentru alungarea pisicilor,
spirale antițânțari, produse pentru spălarea
animalelor, produse pentru purificarea aer-ului,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele
de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel

(740) CIPI ALEXANDER POPA, 
STR.BIBESCU VODA NR. 2, 
BL. P5, SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal.
7. Mașini de săpat, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de împachetat, mașini de ambalare,
mașini electrice de umplut, mecanisme de
deschidere și închidere, mașini de umplut,
aparate de curățat cu aburi, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini și aparate electrice de
curățat, echipament electric de curățare a
geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu
energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini electrice rotative, mașini
pentru fabricarea țigărilor, mașini de ascuțit
lame, ascuțitoare electrice de cuțite, ascuțitori
electrice, benzi abrazive pentru mașini de șlefuit
electrice, cuțite electrice, cuțite și aparate de
ascuțit cuțite electrice, foarfece electrice, mașini
de ascuțit, mașini de ascuțit cuțite, mașini
electrice pentru feliat.
8. Bigudiuri electrice (ustensile acţionate
manual), instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice, ondulatoare electrice de
păr, ondulatoare non-electrice, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, mașini de tuns, mașini de tăiat,
aparate de feliat legume, cutii pentru tacâmuri,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor
și legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de
bucătărie (neelectrice), cuțite de bucătărie cu
lamă subțire, cuțite de bucătărie folosite de
bucătărie, cuțite de bucătărie japoneze pentru
tocat mărunt, cuțite de bucătărie pentru felierea
peștelui, cuțite de masă, cuțite din ceramică,
cuțite pentru curățat legume (instrumente de
mână), cutite pentru legume, cuțite pentru

tăiat carnea, decojitoare de legume, non-
electrice, dispozitive de curățat cartofi (cuțite),
dispozitive de tăiat alimente în cuburi, acționate
manual, dispozitive manuale de decojit legumele
(cuțite), dispozitive neelectrice de feliat alimente,
feliatoare de legume, feliatoare, acționate
manual, răzuitoare (cuțite), seturi de tacâmuri,
tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), tocătoare
de carne (unelte manuale), tocătoare de
legume (unelte manuale), tăietoare pentru cartofi
prăjiți, amestecătoare (unelte manuale), bricege
multifuncționale, deschizătoare de conserve
acționate manual, deschizătoare neelectrice de
conserve, aparate manuale pentru ondularea
parului, instrumente de ascuțit, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
10. Aparate cu infraroșii de uz medical,
aparate de tracțiune (de uz medical), aparate
medicale pentru calmarea durerii, articole
ortopedice, bandaje adezive (suspensoare),
bandaje adezive de susținere, bandaje
compresive (elastice sau de susținere), bandaje
de susținere elastice, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi pentru varice, comprese
abdominale, dispozitive medicale de abraziune
pentru piele, dispozitive ortopedice din
silicon, bandaje compresive, aparate pentru
măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
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terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice.
11. Aparate de reglare a apei, aparate folosite
la evaporare, evaporatoare, turnuri de răcire cu
evaporare, accesorii de iluminat, accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii electrice de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
aparate de iluminat, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe
tavan, aparate decorative electrice de iluminat,
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice de
perete, becuri cu led, becuri de format mic,
becuri de iluminat, becuri de lămpi, becuri
pentru lămpi cu descărcări în gaze, becuri
pentru proiectoare, benzi de lumină, butoane
de comandă iluminate, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, corpuri de
iluminat pentru automobile, aparate de iluminat
pentru vehicule, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule, spoturi, aparate de iluminat
pentru vehicule, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de Crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de Crăciun, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi

de căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie,
portabile, lămpi uv cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de Crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporeaza un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse
de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
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aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer

condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou
cu alimentare la usb, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
purificarea apei, filtre pentru tratarea apei,
instalații de filtrare a aerului, mașini de uscat
haine, încălzitoare electrice pentru prosoape,
rafturi de uscare, uscătoare (cu aer cald pentru
uscat rufe), uscătoare cu aburi, uscătoare
încălzite pentru prosoape, uscătoare pentru
tapiserie (de uz casnic), aeroterme, aparate de
distribuție a apei, aparate de saună, aparate
de saună facială, dispozitive de încălzire a apei
pentru dușuri, accesorii pentru fântâni, fântâni
de interior, fântâni decorative pentru masă, filtre
pentru apa potabilă, ionizatoare de apă, instalații
pentru purificarea apelor reziduale.
18. Haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), lese de animale, lese pentru
animale lese pentru câini, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici, articole de voiaj,
bagaje, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, borsete pentru
bărbați, borsete pentru scutece, borsete și
genți de purtat la brâu, casete pentru accesorii
de frumusețe, casete pentru monede, curele
de bagaje cu încuietori, curele pentru bagaje,
geamantane, geamantane cu rotile, geamantane
de mici dimensiuni, geamantane mari (cufere)
de călătorie, genți cu rotile, genți de plajă,
gentuțe cosmetice, genți universale de sport
cu rotile, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, mânere de
bastoane, mânere de baston.
20. Cuști pentru animale de companie,
așternuturi pentru pisici, coșuri pentru câini,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri pentru pisici, cuști pentru
câini, cuști pentru animale de companie, paturi
pentru câini, accesorii (nemetalice) pentru
dulapuri, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole pentru organizarea hainelor, articole de
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organizare de dulap (piese de mobilier), birouri,
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri
cu vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier.
21. Aparate electrice pentru omorârea
insectelor, capcane electrice pentru insecte,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru dăunători, capcane pentru insecte,
capcane pentru rozătoare, capcane pentru
șobolani, curse pentru șoareci, aparate de
curățat scame, electrice sau neelectrice, aparate
pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii,
huse pentru mese de călcat, mese de călcat,
pânze pentru călcat, suporturi pentru fiare
de călcat, aparat pentru curățarea dinților și
gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe
pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,

distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
prosoape, suporturi pentru perii pentru closet,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru săpunuri, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, ustensile de toaletă, truse
de toaletă cu conținut, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
pulverizatoare de parfum, bile pentru uscător,
bureți metalici, bureți de menaj, bureți de baie,
aparate de gătit sub vid, recipiente termoizolante
pentru băuturi, boluri din plastic (recipiente de
uz casnic), boluri din plastic (vase), recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie, vase
pentru bucătărie, capace izolante pentru farfurii
și vase, căni din ceramică, cești, instrumente
pentru tăiat coca, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru monezi
(pușculițe), distribuitoare de băuturi, neelectrice,
farfurii, nu din metal prețios, farfurioare, filtre de
cafea neelectrice, forme (ustensile de bucătărie),
forme pentru gătit, suporturi de grătare, grătare
(neelectrice), mașini de tocat carne neelectrice,
mănuși de bucătărie, oale de gătit, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, oliviere,
oliviere pentru ulei și oțet, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
de uz casnic, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, râșnițe de piper manuale, răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, rasnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
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lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru pahare
(articole de masă), suporturi pentru veselă,
suporturi ramificate pentru căni, tăvi pentru
servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi turnante
(pentru bucătărie), termosuri, tigăi, tocătoare,
tocătoare din lemn pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, ustensile de bucătărie din silicon,
ustensile de menaj, vase.

28. Aparate de gimnastică, aparate de
antrenament eliptice, aparate de interior pentru
fitness, aparate de gimnastică portabile de
uz casnic, aparate pentru antrenament sportiv,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
apărători de genunchi (articole de sport),
articole de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,
mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare si
marketing, consultanta in marketing, promovare,

publicitate si marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse si servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul
şi prin intermediul reţelelor informatice mondiale
a produselor: clei pentru prins muște,
hârtie pentru prins muște, loțiune anti-muște,
(produse chimice pentru tratarea manei,
otravă pentru șobolani, plasturi anti-țânțari
pentru bebeluși, preparate pentru distrugerea
insectelor, preparate pentru omorârea țânțarilor,
care se aplică pe plasele de țânțari, preparate
pentru omorât muște, produse care se aplică
pe piele pentru respingerea țânțarilor, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
îndepărtarea animalelor, produse repelente
de țânțari, repelenți folosiți pentru alungarea
pisicilor, spirale antițânțari, produse pentru
spălarea animalelor, produse pentru purificarea
aerului, deodorante wc, deodorante pentru
automobile, deodorante pentru pantofi ,
deodorante pentru tapițerie, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
dezodorizante pentru automobile, dezodorizante
pentru baie, dezodorizante pentru covoare,
dezodorizante pentru frigider, dezodorizante
pentru îmbrăcăminte sau materiale textile, gel
pentru dezodorizarea aerului, materiale care
absorb mirosurile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru odorizarea aerului în
automobile, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, soluții contra bătăturilor, truse de prim
ajutor, produse medicinale pentru curățarea
dinților, produse medicinale pentru tratamentul
bucal, mașini de săpat, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, aparate de
ridicare și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini pentru ambalat, mașini de împachetat,
mașini de împachetat, mașini de ambalare,
mașini electrice de umplut, mecanisme de
deschidere și închidere, mașini de umplut,
aparate de curățat cu aburi, aparate de
curățat cu aburi de uz casnic, aparate de
uscat rufe fără încălzire, aparate pentru spălat,
aspiratoare, mașini și aparate electrice de
curățat, echipament electric de curățare a
geamurilor, mașini de spălat rufe, mașini
pentru curățenie și curățare în exterior, mașini
pentru perierea covoarelor, mături electrice,
vehicule pentru curățenie fără pilot, uscătoare
rotative (fără căldură), generatoare acționate cu

25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci.
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energie solară, instalații generatoare de energie,
automate (distribuitoare automate), aparate
de distribuire automată, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, distribuitoare de
săpun, mașini de pulverizat, pistoale de lipit
electrice, imprimante 3d, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru
fixat și asamblat, mașini electrice rotative,
mașini pentru fabricarea țigărilor, mașini de
ascuțit lame, ascuțitoare electrice de cuțite,
ascuțitori electrice, benzi abrazive pentru mașini
de șlefuit electrice, cuțite electrice, cuțite și
aparate de ascuțit cuțite electrice, foarfece
electrice, mașini de ascuțit, mașini de ascuțit
cuțite, mașini electrice pentru feliat, bigudiuri
electrice, instrumente de mână pentru ondularea
părului, non-electrice, ondulatoare electrice de
păr, ondulatoare non-electrice, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat electrice
cu abur, fiare de călcat electrice cu temperatură
controlată, mașini de tuns, mașini de tăiat,
aparate de feliat legume, cutii pentru tacâmuri,
cuțit mic de bucătărie pentru cojirea fructelor și
legumelor, cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), cuțite de bucătărie cu lamă subțire,
cuțite de bucătărie folosite de bucătarie, cuțite
de bucătărie japoneze pentru tocat mărunt, cuțite
de bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite de
masă, cuțite din ceramică, cuțite pentru curățat
legume (instrumente de mână), cutite pentru
legume, cuțite pentru tăiat carnea, decojitoare
de legume, non-electrice, dispozitive de curățat
cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat alimente în
cuburi, acționate manual, dispozitive manuale de
decojit legumele (cuțite), dispozitive neelectrice
de feliat alimente, feliatoare de legume,
feliatoare, acționate manual, răzuitoare (cuțite),
seturi de tacâmuri, tacâmuri (cuțite, furculițe și
linguri), tocătoare de carne (unelte manuale),
tocătoare de legume (unelte manuale),
tăietoare pentru cartofi prăjiți, amestecătoare
(unelte manuale), bricege multifuncționale,
deschizătoare de conserve acționate manual,
deschizătoare neelectrice de conserve, aparate
manuale pentru ondularea parului, instrumente
de ascuțit, unelte și instrumente de ascuțit,
acționate manual, aparate cu infraroșii de
uz medical, aparate de tracțiune (de uz
medical), aparate medicale pentru calmarea
durerii, articole ortopedice, bandaje adezive
(suspensoare), bandaje adezive de susținere,
bandaje compresive (elastice sau de susținere),
bandaje de susținere elastice, ciorapi elastici
de uz medical, ciorapi pentru varice,
comprese abdominale, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele, dispozitive ortopedice
din silicon, bandaje compresive, aparate pentru

măsurarea glicemiei, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru monitorizarea pulsului,
aparate pentru monitorizarea presiunii arteriale,
dispozitive electronice pentru înregistrarea
saturației de oxigen în sânge, dispozitive
pentru măsurarea pulsului, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
cu infraroșu de uz medical, aparate cu jet de
pulbere de uz dentar, irigatoare orale, aparate
utilizate pentru prevenirea sforăitului, cadre de
mers, cadre de mers cu roți, dopuri de urechi
pentru dormit, dopuri de urechi pentru protecție
împotriva zgomotelor, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj de uz personal, aparate de
masaj pentru gât, aparate de masaj pentru
gât și umeri, aparate de masaj pentru ochi,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj pentru scalp, aparate de masaj pentru
scalp care funcționează cu baterii, aparate
de masaj pentru spate, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, aparate electrice
de masaj de uz personal, aparate electrice
pentru masaje estetice, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate pentru masaje estetice,
dispozitive pentru masajul corporal, dispozitive
pentru masarea picioarelor, mănuși pentru
masaj, scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, aparate pentru
vibromasaj, aparate pentru exerciții fizice de uz
terapeutic, aparate pentru exerciții musculare
folosite în scop medical, aparate pentru
stimularea electrică a mușchilor, echipamente
electroterapeutice pentru tratamente de slăbire,
centuri pentru gravide, centuri pentru uz
ortopedic, centuri prenatale, de uz medical,
ciorapi cu compresie graduală, ciorapi de
compresie, ciorapi elastici compresivi, colanți
compresivi, corsete abdominale, genunchiere
(de susținere), tălpi ortopedice, aparate de
reglare a apei, aparate folosite la evaporare,
evaporatoare, turnuri de răcire cu evaporare,
accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, aparate
de iluminat, aparate de iluminat electrice de
interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), aplice de perete,
becuri cu led, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lămpi, becuri pentru
lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, butoane de
comandă iluminate, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu led, corpuri de iluminat cu infraroșu,
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corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție, corpuri de
iluminat pentru automobile, aparate de iluminat
pentru vehicule, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule, spoturi, aparate de iluminat
pentru vehicule, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
luminat pentru vitrine, elemente de iluminat,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri cu
oglinzi (accesorii de iluminat), globuri disco cu
lumini, lămpi pentru iluminat stradal, instalații
de iluminare electrice de interior, instalații
de iluminat electrice, instalații de iluminat
pentru pomul de Crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de Crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de Crăciun, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de Crăciun,
lămpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi de
acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar, lămpi
de căutare portabile, lămpi de iluminat, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, lămpi de lectură
pentru autovehicule, lămpi de masă, lămpi de
podea, lămpi de plafon suspendate, lămpi de
siguranță, lămpi de siguranță cu leduri, lămpi
pentru corturi, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru instalații electrice,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie fără suport, lampioane din hârtie, portabile,
lămpi UV cu halogen pentru vapori de
metale, lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi
portabile (pentru luminat), lămpi reflectoare,
lămpi stroboscopice (efecte de lumini), lămpi
stroboscopice (decorative), lanterne cu leduri,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru iluminat, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, leduri ambientale,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini
de accentuare pentru interior, lumânări fără
flacără, lumânări cu led-uri, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
de siguranță ce încorporează un senzor activat
de mișcare, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, panouri luminoase, proiectoare de
iluminat, surse de lumină luminescente, surse

de lumină cu spectru complet, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, aparate de
încălzit mâinile cu alimentare la USB, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la
cald), aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute
cu suflante, aparate pentru uscarea mâinilor
prevăzute cu ventilatoare, aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încălzit picioare (electrice,
neelectrice), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, dispozitive pentru încălzirea mâinilor
(altele decât accesoriile de îmbrăcăminte),
dispozitive pentru încălzirea mâinilor, de uz
personal, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, încălzitoare de buzunar, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), aparate pentru uscat mâinile,
pentru lavabouri, perne electrice, nu de uz
medical (electrice sau activate chimic), perne
încălzite electric, utilizate în alte scopuri decât
cele medicale, perne încălzite, neelectrice,
neutilizate în scop medical, pernuțe termice,
pernuțe electrice de încălzire, altele decât cele
pentru tratamente medicale, pături electrice
de încălzire, care nu sunt utilizate în scopuri
medicale, șosete încălzite electric, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare electrice pentru mâini,
uscătoare pentru mâini cu aer cald, acționate
electric, uscător pentru mâini cu aer cald,
aprinzătoare electrice, aparate de făcut gheață,
aparate de răcire electrice, aparate frigorifice,
aparate pentru răcire, aparate pentru răcirea
băuturilor, aparate și mașini de fabricare a
cuburilor de gheață, elemente refrigerente,
evaporatoare pentru răcire, frigidere pentru vin,
frigidere portabile, instalații pentru răcirea apei
potabile, aeroterme electrice (de uz casnic),
aparat de încălzire a încăperilor cu aer cald (de
uz industrial), aparate combinate de încălzire
și aer condiționat, aparate cu aer cald, aparate
de aer condiționat electrice, aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de aerare,
aparate de încălzire a aerului, aparate de
încălzire ambientală, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit,
aparate de ventilare, aparate de ventilație,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate pentru circularea
aerului, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru încălzirea aerului, covoare
încălzite electric, difuzoare de aer, dispozitive
de încălzire cu ventilator, aparate cu ioni
accelerați (pentru tratarea aerului), aparate de
dezodorizare pentru răspândirea de arome în
autovehicule, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a aerului,
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aparate de umidificare a aerului, aparate de
purificare a aerului, de uz menajer, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de umidificare, altele decât
cele pentru uz medical, aparate electrice de
dezodorizare a camerei, aparate pentru filtrarea
polenului, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru umezirea aerului, aparate pentru
sterilizarea aerului, aparate pentru umidificarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dispozitive de purificare a aerului, dispozitive
pentru curățarea aerului, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, purificatoare
de aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
umidificatoare, umidificatoare (altele decât cele
de uz medical), umidificatoare cu alimentare prin
USB pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare (pentru uz domestic),
extractoare (ventilație sau aer condiționat),
încălzitoare electrice pentru picioare, instalații
de ventilare, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru încălzirea aerului, perdele
de aer, pături electrice, purificatoare de
aer portabile, radiatoare (încălzire), radiatoare
electrice, radiatoare electrice portabile, aparate
de aer condiționat de uz comercial, aparate
mobile de aer condiționat, unități de aer
condiționat pentru locuințe, ventilatoare de
aer condiționat, ventilatoare de uz casnic,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare, ventilatoare acționate electric
folosite la ventilație, ventilatoare de birou cu
alimentare la USB, ventilatoare de masă,
ventilatoare de plafon, ventilatoare de cameră,
ventilatoare electrice (de uz casnic), ventilatoare
electrice pentru fereastră, ventilatoare electrice
portabile, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru instalațiile de
alimentare cu apă, cutii cu filtru pentru purificarea
apei, filtre de aer, filtre de apă, filtre de praf, filtre
pentru purificarea aerului, filtre pentru purificarea
apei, filtre pentru tratarea apei, instalații de
filtrare a aerului, mașini de uscat haine,
încălzitoare electrice pentru prosoape, rafturi de
uscare, uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare încălzite pentru
prosoape, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), aeroterme, aparate de distribuție a apei,
aparate de saună, aparate de saună facială,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
accesorii pentru fântâni, fântâni de interior,
fântâni decorative pentru masă, filtre pentru apa
potabilă, ionizatoare de apă, instalații pentru
purificarea apelor reziduale, haine de ploaie

pentru câini, hamuri (harnașament), lese de
animale, lese pentru animale, lese pentru câini,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru câini, zgărzi pentru
pisici, articole de voiaj, bagaje, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de călătorie, bagaje de mână,
borsete pentru bărbați, borsete pentru scutece,
borsete și genți de purtat la brâu, casete pentru
accesorii de frumusețe, casete pentru monede,
curele de bagaje cu încuietori, curele pentru
bagaje, geamantane, geamantane cu rotile,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane
mari (cufere) de călătorie, genți cu rotile, genți
de plajă, gentuțe cosmetice, genți universale
de sport cu rotile, suporturi pentru transportat
haine, suporturi pentru transportat costume,
mânere de bastoane, mânere de baston, cuști
pentru animale de companie, așternuturi pentru
pisici, coșuri pentru câini, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, coșuri
pentru pisici, cuști pentru câini, cuști pentru
animale de companie, paturi pentru câini,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, accesorii
pentru dulapuri (nemetalice), articole pentru
organizarea hainelor, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), birouri, dulapuri
ca mobilier, dulapuri compartimentate, dulapuri
cu bază, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
vitrină, dulapuri de bucătărie, dulapuri de
siguranță, dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
depozitare (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru stocarea materialelor, dulapuri pentru
vase, dulapuri pentru veselă, etajere, etajere
de birou, etajere pentru încălțăminte, lăzi de
depozitare, mânere nemetalice pentru mobilier,
mânere pentru mobilă, din plastic, măsuțe,
măsuțe de toaletă, măsuțe pentru computere,
măsuțe portabile de pus în poală, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mese
de camping, mobilier baie, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier de bucătărie, mobilier de
exterior, mobilier de grădină, mobilier încastrat,
mobilier pentru dormitor, oglinzi (mobilier),
oglinzi de baie, oglinzi de mână (oglinzi de
toaletă), oglinzi de perete, oglinzi decorative,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, perne
pentru scaune, agățători pentru haine, cuiere de
haine (cârlige montate pe perete) (nemetalice),
unități de mobilier, aparate electrice pentru
omorârea insectelor, capcane electrice pentru
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insecte, capcane neelectrice pentru insecte,
capcane pentru dăunători, capcane pentru
insecte, capcane pentru rozătoare, capcane
pentru șobolani, curse pentru șoareci, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate pentru îndepărtarea fibrelor, pe bază
de baterii, huse pentru mese de călcat, mese
de călcat, pânze pentru călcat, suporturi pentru
fiare de călcat, aparat pentru curățarea dinților
și gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
dispensere de ață dentară, distribuitoare de
pastă de dinți, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dușuri de gură pentru
curățarea dinților si gingiilor, irigatoare orale,
altele decât cele pentru uz stomatologic, peri
pentru periuțe de dinți, perii de dinți electrice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale, periuțe
pentru limbă, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare pentru cosmetice, bare
pentru prosoape, bile de spălat rufe utilizate
ca ustensile de menaj, bureți pentru exfolierea
pielii, ustensile cosmetice, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, distribuitoare
de prosoape de hârtie, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), dozatoare de săpun,
dozatoare pentru șampon, distribuitoare de
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, papuci pentru exfoliere, perii cosmetice,
perii de baie, perii pentru curățarea pielii, perii
pentru spate, pipete pentru uz casnic, recipiente
pentru săpun, suporturi pentru săpun, suporturi
pentru role de hârtie igienică, suporturi pentru
prosoape, suporturi pentru perii pentru closet,
suporturi pentru gel de duș, suporturi pentru
cosmetice, suporturi pentru săpun de mâini,
suporturi pentru săpunuri, suporturi verticale
pentru hârtie igienică, ustensile de toaletă, truse
de toaletă cu conținut, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoare parfumate,
pulverizatoare de parfum, bile pentru uscător,
bureți metalici, bureți de menaj, bureți de baie,
aparate de gătit sub vid, recipiente termoizolante
pentru băuturi, boluri din plastic (recipiente de
uz casnic), boluri din plastic (vase), recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie, vase
pentru bucătărie, capace izolante pentru farfurii
și vase, căni din ceramică, cești, instrumente
pentru tăiat coca, coșuri de gunoi din metal,
coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru gunoi),
coșuri de rufe, cratițe, cutii pentru monezi
(pușculițe), distribuitoare de băuturi, neelectrice,

farfurii, nu din metal prețios, farfurioare, filtre de
cafea neelectrice, forme (ustensile de bucătărie),
forme pentru gătit, suporturi de grătare, grătare
(neelectrice), mașini de tocat carne neelectrice,
mănuși de bucătărie, oale de gătit, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, oliviere,
oliviere pentru ulei și oțet, palate de amestecare
neelectrice pentru utilizare în bucătărie, palete
de uz casnic, perii pentru legume cu dispozitive
de răzuit, râșnițe de piper manuale), răcitoare
pentru băuturi (recipiente), răcitoare pentru
sticle (recipiente), rafturi ajustate pentru hârtie
de șters, uscat, lustruit și curățat, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru legume, răşnite
pentru sare si piper, râșnițe de piper, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe neelectrice,
râșnițe pentru condimente (neelectrice), râșniță
de sare, recipiente (baloane de sticlă), recipiente
ceramică, recipiente de uz casnic, răzătoare,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
răzătoare pentru utilizare în bucătărie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru oțet, servicii (veselă), set
recipiente de bucătărie, seturi de condimente,
spatule (ustensile de bucătărie), sticle din plastic,
sticle pentru sportivi (goale), storcătoare de
lămâie, storcătoare de suc, storcătoare pentru
sucuri de fructe, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de masă),
suporturi pentru capace de oale, suporturi
pentru hârtia de bucătărie, suporturi pentru
pahare (articole de masă), suporturi pentru
veselă, suporturi ramificate pentru căni, tăvi
pentru servit masă, tăvi pentru scurs, tăvi
turnante (pentru bucătărie), termosuri, tigăi,
tocătoare, tocătoare din lemn pentru bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, ustensile de menaj, vase, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
de agrement, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, benzi antiperspirante pentru încheietură,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere sport, bustiere, ciorapi de atletism,
ciorapi până la genunchi cu bandă elastică,
colanți, corsete, corsete pentru talie, haine de
casă, haine de iarnă, haine de ploaie, halate
de baie, halate de casă, halate, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte țesută,
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lavaliere, lenjerie de corp funcțională, maiouri,
mănuși, pantaloni, pantaloni colanți, șosete
antiderapante, șosete antiperspirante, șosete,
papuci de baie, încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), saboți,
pantofi de sport, branțuri, tălpi de papuci,
aparate de gimnastică, aparate de antrenament
eliptice, aparate de interior pentru fitness,
aparate de gimnastică portabile de uz casnic,
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru antrenamente (exerciții fizice), apărători
de genunchi (articole de sport), articole
de gimnastică, articole de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
bănci de uz sportiv, benzi pentru exerciții,
echipament pentru înot, echipamente pentru
sport, genunchiere pentru atleți, jocuri sportive,
mingi de sport, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piscine gonflabile pentru
agrement, protecții de corp pentru sport, colaci
pentru scăldat și înot, corturi de joacă, jucării,
jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2020 07733
(151) 27/10/2020
(732) WOODY PRODUCTS & SERVICES

SRL, STR. MAGNETULUI, NR.
90, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

WOODY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

6. Articole de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, balamale din metal, șine
de glisare din metal, feronerie pentru dulapuri,
glisiere metalice pentru uşi glisante, coşuri
metalice, rotile metalice, şuruburi metalice,
legături metalice, colţare metalice pentru mobile,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi
din metal, neelectrice, fitinguri metalice pentru
mobile, role metalice pentru mobile, balamale
metalice, butoane rotative metalice, încuietori
metalice, elemente de fixare metalice de perete,
suporturi metalice pentru rafturi, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal, uși
glisante metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, cutii de valori și seifuri, din metal,
containere, articole de transport și ambalare
din metal, cârlige (feronerie), plase metalice
împotriva insectelor.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, lemn și lemn artificial,
lemn pluristratificat, pal, pal simplu şi melaminat,
mdf, fronturi, parchete de lemn, lemn de placaj,
lambriuri de lemn, plăci de lemn, panouri din
lemn, lemn de construcție, construcții portabile
din lemn, profile (profiluri) din lemn, foi de
acoperire din lemn, blaturi de bucătărie din
lemn, parchet laminat, panouri decorative pentru
bucătărie, nemetalice (materiale de construcţii).
20. Mobilă și mobilier din lemn, feronerie
nemetalică, mânere pentru dulapuri, sertare
și mobilier, nu din metal, picioare pentru
mobile, balamale nemetalice, role (rotile), nu
din metal, separatoare pentru sertare, glisiere
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri de depozitare, scări
și trepte mobile, nu din metal.
35. Servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a articolelor de fierărie, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, piulițe, buloane
și brățări metalice, balamale din metal, șine
de glisare din metal, feronerie pentru dulapuri,
glisiere metalice pentru uşi glisante, coşuri
metalice, rotile metalice, şuruburi metalice,
legături metalice, colţare metalice pentru mobile,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi
din metal, neelectrice, fitinguri metalice pentru
mobile, role metalice pentru mobile, balamale
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metalice, butoane rotative metalice, încuietori
metalice, elemente de fixare metalice de perete,
suporturi metalice pentru rafturi, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal, uși
glisante metalice, structuri și construcții metalice
transportabile, cutii de valori și seifuri, din metal,
containere, articole de transport și ambalare din
metal, materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, lemn și lemn artificial, lemn
pluristratificat, PAL, PAL simplu si melaminat,
MDF, fronturi, parchete de lemn, lemn de placaj,
lambriuri de lemn, plăci de lemn, panouri din
lemn, lemn de construcție, construcții portabile
din lemn, profile (profiluri) din lemn, foi de
acoperire din lemn, blaturi de bucătărie din
lemn, parchet laminat, cârlige (feronerie), plase
metalice împotriva insectelor, panouri decorative
pentru bucătărie, mobilă și mobilier din lemn,
feronerie nemetalică, mânere pentru dulapuri,
sertare și mobilier, nu din metal, picioare pentru
mobile, balamale nemetalice, role (roţile), nu
din metal, separatoare pentru sertare, glisiere
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, coșuri de depozitare, scări
și trepte mobile, nu din metal, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazinele en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, respectiv prin intermediul
site-urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
şi cu ridicata a produselor menționate anterior,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de magazin, servicii oferite de magazin on-line,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, servicii de agenţii de import și export.
37. Servicii de instalare, curățare, reparare și
întreținere.
40. Tratamentul și transformarea materialelor,
debitarea materialelor, servicii de fabricare
personalizată și montaj, tăierea și prelucrarea
lemnului, servicii de strunjirea lemnului, furnizare

de informații despre prelucrarea lemnului,
servicii de lucrări în lemn.

───────

(210) M 2020 07734
(151) 27/10/2020
(732) GRADINA URBANA CONCEPT

S.R.L., ŞOS. GIURGIULUI NR. 131,
CAMERA 2, BL. 1, SC. 6, ET. 7,
AP. 220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GRĂDINA URBANĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun naturali, ierburi de
grădină, proaspete, flori comestibile, proaspete,
tufe şi arbuşti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
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seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun, ierburi de
grădină proaspete, flori comestibile proaspete,
tufe, arbuşti, coroane din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, artistic, de divertisment
şi sportive, organizarea de târguri în scop
cultural, artistic, de divertisment, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, organizarea şi susţinerea de
colocvii, congrese, seminarii, organizare de
cursuri, organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, închirierea de decoruri
pentru spectacole, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de preparare şi
furnizare de alimente şi băuturi pentru consumul
imediat, servicii de restaurant, bar, cafenea,
cofetărie, bistro, ceainărie, buffet, snack-bar,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de
mâncăruri şi băuturi la pachet, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
barman, sommelier, bucătari personali, furnizare

de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale, pentru ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, florării, servicii de
aranjare a florilor, design floral, amenajarea şi
îngrijirea de grădini, design peisagistic, închiriere
de flori, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecţionarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră, furnizare de
informaţii despre grădinărit.

───────

(210) M 2020 07735
(151) 27/10/2020
(732) GRADINA URBANA CONCEPT

S.R.L., ŞOS. GIURGIULUI NR. 131,
CAMERA 2, BL. 1, SC. 6, ET. 7,
AP. 220, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12-14, BIROUL 2,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GRADINA URBANA CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun naturali, ierburi de
grădină, proaspete, flori comestibile, proaspete,

(591) Culori revendicate: negru, verde, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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tufe şi arbuşti, coroane din flori naturale, corsaje
din flori proaspete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale terţilor, servicii de
comercializare în spaţiu fizic şi/sau online, cu
amănuntul şi/sau cu ridicata în legătură cu
produse agricole, de acvacultură, horticole şi
forestiere, brute şi neprelucrate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, flori uscate pentru decorare, plante
uscate pentru decorare, flori tăiate, aranjamente
florale, buchete şi ghirlande din flori proaspete
sau uscate, pomi de Crăciun, ierburi de
grădină proaspete, flori comestibile proaspete,
tufe, arbuşti, coroane din flori naturale,
corsaje din flori proaspete, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, artistic, de divertisment
şi sportive, organizarea de târguri în scop
cultural, artistic, de divertisment, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, organizarea şi susţinerea de
colocvii, congrese, seminarii, organizare de
cursuri, organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea de concursuri, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităţilor de

recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, închirierea de decoruri
pentru spectacole, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de preparare şi
furnizare de alimente şi băuturi pentru consumul
imediat, servicii de restaurant, bar, cafenea,
cofetărie, bistro, ceainărie, buffet, snack-bar,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii de
mâncăruri şi băuturi la pachet, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, închirierea corturilor, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
barman, sommelier, bucătari personali, furnizare
de spaţii special amenajate pentru banchete şi
evenimente sociale, pentru ocazii speciale.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, florării, servicii de
aranjare a florilor, design floral, amenajarea şi
îngrijirea de grădini, design peisagistic, închiriere
de flori, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecţionarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră, furnizare de
informaţii despre grădinărit.

───────
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(210) M 2020 07736
(151) 27/10/2020
(732) IONUT NITU, STRADA ANINOASA

23, JUDEŢ BUZAU, CISLAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

DREAM HOUSES
CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.25; 01.03.06; 01.15.11;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.01.03;
18.01.15

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 07737
(151) 27/10/2020
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

NR. 125C, JUD. PRAHOVA,
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Cuvée Alexandru -2017-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.13; 27.07.01;
26.13.25

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

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 07741
(151) 27/10/2020
(732) MARTENS S.A., STRADA

GRIGORE VENTURA NR. 1,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

COZIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: albastru, 
roşu,negru, verde, maro

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIATA DOROBANTI NR. 4, SC B, 
ET.  2, AP 8, SECTOR 1, SECTOR 1,
010588, ROMANIA
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32. Bere, bere blondă, bere fără alcool.
───────

(210) M 2020 07742
(151) 27/10/2020
(732) RONIC GENERAL SERVICES

SRL, STRADA NICOLAE GOGOL,
BL. B2/1B, ET.4, AP. 15, JUD.
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

EMPATH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea
și vânzarea de produse, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de achiziții, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de externalizare sub formă de organizare
de achiziții de produse pentru alte persoane,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii pentru promovarea exporturilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora

cu articole de birou, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, informații de marketing,
marketing digital, marketing direct, marketing
de produse, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de lansări
de produse, mostre de produse, marketing
promoțional, marketing pentru evenimente,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de broșuri
publicitare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
servicii de lansare de produse, servicii de
grafică publicitară, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive.
40. Duplicarea casetelor audio și video și a
benzilor, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, aplicare de desene în relief
pe suprafețe de carton, aplicare de modele
în relief pe suprafețe de hârtie, aplicare
de monograme pe îmbrăcăminte, aplicarea
de monograme pe îmbrăcăminte, croitorie,
croirea țesăturilor, croirea stofelor, brodare,
croitorie (confecții la comandă), croitorie la
comandă, croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal (producție la comandă), cusut
artizanal și croitorie, cusătorii (fabricări la
comandă), fabricare de încălțăminte, furnizare
de informații despre servicii de brodare, furnizare
de informații despre croitorie de damă, furnizare
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de informații despre croitorie, înrămarea operelor
de artă, înrămarea fotografiilor, înrămare pentru
tablouri, înrămare de opere de artă, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, imprimare 3d,
gravarea șabloanelor, gravarea de matrițe,
servicii de montaj de fotografii sau diapozitive,
retușarea îmbrăcămintei, servicii de brodare a
tricourilor, servicii de croitorie, imprimare digitală,
imprimarea desenelor, imprimarea tricourilor,
imprimare de fotografii, imprimare pe materiale
textile, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate digital,
imprimare după tipar de materiale textile,
imprimare de imagini fotografice de pe suporturi
digitale, imprimare de modele decorative pe
ambalajele pentru cadouri, imprimare în relief
personalizată a articolelor de îmbrăcăminte cu
modele decorative.

───────

(210) M 2020 07743
(151) 27/10/2020
(732) S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L, P-

ȚA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1A,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

Piețe REȘIȚA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.02.01;
05.03.13; 05.03.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 2272
C)

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

36. Închirierea și subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate.

───────

(210) M 2020 07744
(151) 27/10/2020
(732) S.C. MARTENS S.A., STR.

GRIGORE VENTURA NR. 1,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

MA DONNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere blondă, bere fără alcool.

───────

(210) M 2020 07746
(151) 27/10/2020
(732) S.C. LONG FOOD LIFE S.R.L.,

STR. PLĂIEȘILOR NR. 24, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Dr. Cătină

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, 
SC. B, ET.  2, AP. 8, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  010588, ROMANIA
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32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07747
(151) 28/10/2020
(732) CAȚAN M. RADU

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. ALION, NR. 64, BL. P2,
SC. 2, AP.7, JUD. MEHEDINȚI,
DROBETA-TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)

PRO BAVARIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.09

clase:
12. Airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), airbaguri pentru vehicule, alarme
acționate la distanță pentru vehicule terestre,
alarme antifurt pentru vehicule, alarme
de siguranță pentru vehicule, alarme
pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,

dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie automate pentru vehicule
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine

(591) Culori revendicate: albastru, roşu, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci
(vehicule), bene pentru vehicule, brațe pivotante
(piese de vehicule), butuci din spate, butuci
frontali pentru vehicule, cabine pentru vehicule,
cadre pentru vehicule motorizate cu două
roți, cadre pentru vehicule pe două roți,
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
rezervoare de combustibil pentru automobile,
capace pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace pentru transmisii la vehicule terestre,
capote de vehicule, caroserii blindate pentru
vehicule, carcase protectoare pentru motoare de
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
circuite hidraulice pentru automobile, coloane
de direcție întărite pentru vehicule, componente
pentru caroseria vehiculelor, convertizoare de
cuplu pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),

curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru
vehicule terestre, cutii de viteze automate
pentru automobile, cutii de viteze automate
pentru vehicule terestre, cutii de viteze pentru
automobile, deflectoare de lanț pentru vehicule,
demultiplicatoare pentru vehicule terestre,
diferențialuri pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj acționate prin fricțiune pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj, altele decât
cele pentru vehicule terestre, discuri de frână
pentru vehicule terestre, discuri pentru lagăre
axiale de ambreiaj pentru vehicule terestre,
dispozitive antiderapante pentru anvelope de
autovehicule, dispozitive de control de transmisii
pneumatice pentru vehicule terestre, dispozitive
de cuplare utilizate pentru autovehiculele
terestre, dispozitive de fixare a coșurilor de
bebe în interiorul vehiculelor, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, distanțiere pentru
roți, elemente de fixare pentru apărătoare de
noroi, etriere de frână pentru vehicule terestre,
frâne cu bandă pentru vehicule terestre, frâne
de direcție, frâne hidraulice pe disc, frâne
hidraulice pe jantă, frâne hidraulice pe jantă
pentru biciclete, frâne pentru vehicule cu motor,
frâne pentru vehicule terestre, frână cu saboți
pentru vehicule terestre, garnituri de frână pentru
vehicule terestre, geamuri pentru automobile,
grinzi de întărire a plafonului caroseriei, hamuri
de siguranță pentru scaunele autovehiculelor,
harnașamente pentru scaune de mașină, huse
adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse de scaune
pentru automobile, huse adaptate pentru volane
de vehicule, huse pentru locurile din spate la
vehicule, huse pentru scaune (ajustabile) pentru
automobile, huse pentru schimbătoare de viteze,
indicatoare de direcție pentru vehicule, joystick-
uri pentru vehicule, indicatoare pentru indicarea
direcției vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre
de osie pentru vehicule de teren, lame de
schimb pentru ștergătoarele de parbriz ale
vehiculelor, lame pentru ștergătoarele de parbriz,
lanțuri cu eclise folosite la transmisii (pentru
vehicule terestre), lanțuri de transmisie pentru
vehicule terestre, lanțuri de zăpadă pentru
cauciucuri (pentru vehicule), lanțuri pentru
acționarea de vehicule rutiere, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), lanțuri
pentru motociclete, lanțuri pentru automobile
(pentru condus), leviere de frână pentru vehicule,
luminatoare pentru vehicule, lunete pentru
automobile, articulații universale (articulații
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cardanice) pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie de
putere pentru vehicule terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre, mecanisme
mecanice de transmisie pentru vehicule terestre,
mecanisme pentru ridicarea geamurilor folosite
la geamurile de vehicule, monturi pentru
faruri (componente de motociclete), motoare cu
angrenaje pentru vehicule de teren, motoare
de ventilator pentru vehicule terestre, mânere
de schimbător de viteză pentru vehiculele
terestre, mânere pentru portiere de automobile,
mânere rotative pentru motociclete, nuci de
rotire a volanului pentru automobile, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare (piese
pentru vehicule), oglinzi retrovizoare de interior,
oglinzi retrovizoare laterale pentru vehicule,
organe de transmisie pentru vehicule terestre,
osii de remorcă (vehicule terestre), osii (piese
pentru vehicule terestre), osii și arbori cardanici
pentru autovehicule, osii pentru suspensii cu
arcuri lamelare pentru vehicule, osii pentru
sisteme de suspensie cu arcuri lamelare pentru
vehicule, osii pentru sisteme de suspensie
pneumatice ale vehiculelor, panouri adaptate
pentru caroserii de vehicule, panouri de ușă
pentru vehicule, panouri de portiere pentru
vehicule terestre, parasolare și apărători de
soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,

protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

685

pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru vehicule,
benzi antistatice pentru vehicule, benzi de rulare
pentru pneuri de vehicule și tractoare, camere de
aer pneumatice pentru roți de vehicule, capace
de roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de
tractare din metal pentru vehicule, dispozitive

de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc
pentru vehicule sau biciclete, frâne cu disc
pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru accesorii pentru automobile, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru piese pentru automobile,
servicii de vânzare online în legătură cu piese
pentru automobile, servicii de vânzare online
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piese pentru automobile.
37. Alimentare cu hidrogen gazos pentru
vehicule, aplicare de motive decorative
pe automobile, consultanță cu privire la
repararea de vehicule, curățare completă pentru
automobile, conversia motoarelor pe benzină în
motoare cu combustibil diesel, curățare igienică
(vehicule), curățare și spălare a autovehiculelor,
curățarea automobilelor, curățarea exterioară și
interioară a aeronavelor, echilibrare anvelope,
finisare de automobile, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, fixarea de plăci de blindare
pe vehicule, furnizare de informații privind
repararea de vehicule terestre, furnizare
de informații privind repararea vehiculelor,
furnizare de informații privind întreținerea
vehiculelor, furnizare de instalații de spălătorii
auto cu autoservire, gresarea automobilelor,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
gresarea vehiculelor, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția vehiculelor
înainte de întreținere, instalare de accesorii
pentru automobile, instalare de dispozitive
de securitate pentru vehicule, instalare de
organe de vehicule, încărcare de baterii de
vehicule, înlocuire de amortizoare, înlocuirea
țevilor de eșapament, întreținere și reparații
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de vehicule, întreținere, service și reparare de
vehicule, întreținere, service, tuning și reparare
de motoare și electromotoare, întreținerea
automobilelor, lubrifierea automobilelor, montare
(instalare) de accesorii pentru vehicule, montare
(instalare) de piese pentru vehicule, montare
geamuri pentru autovehicule, montare parbrize
pentru autovehicule, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile,
montare piese de schimb pentru vehicule,
organizarea reparației autovehiculelor terestre,
organizarea întreținerii autovehiculelor terestre,
pregătirea montării geamurilor de schimb
pentru vehicule, pregătirea montării parbrizelor
de schimb pentru vehicule, pregătirea
înlocuirii geamurilor de schimb ale vehiculelor,
pregătirea înlocuirii parbrizelor de schimb
ale vehiculelor, realimentarea vehiculelor
terestre, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane hidraulice, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, recondiționarea motoarelor de
vehicul, întreținerea vehiculelor, întreținerea
de piese și accesorii pentru autovehicule
terestre comerciale, întreținerea vehiculelor cu
motor, recondiționarea radiatoarelor de vehicule,
recondiționarea vehiculelor, reglajul motoarelor,
reglarea alinierii roților, reparare de bare
de remorcare pentru vehicule, reparare de
camioane, reparare de cuplaje pentru vehicule
terestre, reparare de instalații de spălat vehicule,
reparare de remorci, reparare de rampe de
ridicare, reparare de sisteme de frânare pentru
vehicule, reparare de sisteme de suspensie
pentru vehicule, reparare de vehicule ca parte
a serviciilor pentru vehicule în pană, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor,
reparare și întreținere de piese de șasiu și de
caroserii pentru vehicule, reparare și întreținere
de vehicule cu motor și de piese ale acestora,
reparare și întreținere de vehicule cu motor și de
piese ale acestora și de motoare ale vehiculelor
cu motor și de piese ale acestora, reparare
și reparare de vehicule electrice, reparare și
întreținere de sisteme pentru răcirea vehiculelor
cu motor, reparare și întreținere de vehicule cu
motor și de motoare ale acestora, repararea
tapițeriei autovehiculelor, reparații auto pe
marginea drumului, reparații de automobile,
reparații de parbrize, reparații de roți, reparații de
vehicule avariate în urma accidentelor, reparații
și întreținere de automobile, revizii generale de
vehicule, servicii de alimentare cu combustibil a
vehiculelor, servicii de alimentare cu combustibil
pentru vehicule terestre, servicii de aplicare unui

strat protector de vopsea pe șasiul vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, servicii de consiliere cu privire
la repararea vehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea vehiculelor, servicii de
curățare pentru autovehicule terestre, servicii de
curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor, servicii
de depanare pentru vehicule, servicii de garaje
destinate întreținerii și reparării vehiculelor cu
motor, servicii de realimentare cu benzină pentru
autovehicule, servicii de realimentare cu gaz
pentru autovehicule, servicii de recondiționare
automobile, servicii de reparații de vehicule
în regim de urgență, servicii de reîncărcare
a vehiculelor electrice, servicii de înlocuire a
parbrizelor pentru vehicule, servicii de înlocuire
de geamuri de vehicule, servicii de întreținere
a geamurilor de vehicule, servicii de întreținere
a parbrizelor de vehicule, servicii de întreținere
a vehiculelor comerciale, servicii de întreținere
și reparații pentru vehicule terestre, servicii de
reparații pentru caroserii, servicii de reparații
și întreținere de biciclete, servicii de schimb
de ulei pentru autovehicule, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, servicii de
service pentru repararea vehiculelor, servicii de
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de tapițerie și reparații pentru vehicule, servicii
informative și de consultanță privind repararea
de vehicule, servicii mobile de punere la
punct pentru vehicule, spălarea autovehiculelor,
servicii mobile de schimb de ulei pentru
autovehicule prestate la locația clientului, stații
service pentru repararea vehiculelor, stații
service pentru întreținerea vehiculelor, curățarea
vehiculelor, șlefuirea automobilelor, șlefuirea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, vopsirea
vehiculelor, vopsitul autovehiculelor.
40. Transformări de vehicule (motoare), tunare
de vehicule, tuning pentru motoarele vehiculelor
cu motor, tuning pentru electromotoare și
motoare de automobile.

───────
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(210) M 2020 07748
(151) 27/10/2020
(732) LAROPHARM SRL, ȘOS.

ALEXANDRIEI NR.145A, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

(540)

BUBULIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice, cosmetice pentru copii,
cosmetice și preparate cosmetice, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni
pentru bebeluși, lapte de corp pentru
bebeluși nemedicinal, spumant de baie pentru
bebeluși, balsamuri pentru păr destinate
bebelușilor, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, creme pentru bebeluși și copii
(nemedicinale), produse de îngrijire pentru
bebeluși, nemedicinale, pudră de talc pentru
bebeluși (nemedicinală), creme de protecție
solară pentru bebeluși, nemedicinale, balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși
nemedicinal, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
uleiuri pentru bebeluși, pudră pentru bebeluși,
nemedicinală.

───────

(210) M 2020 07750
(151) 27/10/2020
(732) ALINA DAMEAN, ȘOS. ȘTEFAN

CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 4, BL.
A 14 JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
SANITARUL

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 07751
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

Albu Legal
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07752
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.01.25; 29.01.11; 27.05.21

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(591) Culori revendicate: alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07753
(151) 27/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL

(531) Clasificare Viena:
27.01.25; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07754
(151) 27/10/2020
(732) DAMILA SRL, COMUNA

MĂCIUCA, JUD. VALCEA,
LOCALITATEA BOTORANI,
247347, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

9 Coline

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 27.05.13

clase:
29. Dulceață de afine, ghimbir (dulceață), gutui,
preparate, gem de mure, gem de căpșuni,
magiun de prune, cârnați de porc, oaie, vanat,
cârnați chorizo, cârnați afumați, cârnați cruzi,
carne pentru cârnați, cârnați din carne de
pui, carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
pastramă din carne de vită, pastramă de
porc, pastramă de căprioară, pastramă de
oaie, pastramă, slănină de porc (burtă) la
grătar (samgyeopsal), jumări de porc, carne
conservată, carne la garniţă, carne de vită sărată
și conservată (corned beef), carne de porc
conservată, legume conservate, zacuscă, salată
de vinete cu ardei copt, legume gătite, legume
fermentate, vinete preparate, pastă de vinete,
brânză prelucrată, brânză scursă, brânză albă,
brânză rasă, brânză de oaie, brânză tartinabilă,
brânză cu condimente, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză din lapte de capră,
brânză proaspătă de vaci, amestecuri de brânză,

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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brânză cu ierburi, brânză cu mucegai, gogoși
cu brânză proaspătă de vaci, murături, murături
mixte, conserve și murături, ciuperci comestibile
uscate, ciuperci, preparate, ciuperci conservate,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, telemea de vaca, telemea de capra,
telemea de oaie, salata de vinete.
30. Miere, miere naturală, miere cu plante
aromatice, miere de manuka, miere de
helichrysum, miere cu trufe, miere cu nucă,
miere maturată natural, miere biologică pentru
consum uman, pâine de casă, pâine proaspătă,
pâine multicereale, pâine integrală, pâine
de secară, cozonaci, siropuri aromatizate
(îndulcitori).
32. Sucuri carbogazoase, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri de fructe, siropuri
pentru limonadă, siropuri pentru băuturi, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor cu
arome de fructe.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, ţuică de prune.

───────

(210) M 2020 07756
(151) 27/10/2020
(732) MC SMART CENTER, INTRAREA

RECONSTRUCTIEI, NR.4,
CAMERA NR.1, BL.27, SC.2, ET.5,
AP.65, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Money STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02

clase:
35. Publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
servicii de management comercial, administraţie
comercială oferită on-line dintr-o bază de date pe
calculator sau pe internet, servicii publicitare şi
de promovare şi servicii de informare referitoare
la acestea, furnizate on-line dintr-o bază de
date de calculatoare sau pe internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
furnizare de spaţiu pe site-uri web pentru
promovare de produse şi servicii, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru organizare de vânzări prin
internet, organizarea, utilizarea si monitorizarea
programelor de fidelitate si loialitate, sondaje de
opinie, închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE,NR. 51, CLADIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURI 14-A15, 
SECTOR 4,  BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, maro, auriu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, vânzare de spaţii publicitare tip
banner în aplicaţii şi pe site-uri web, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare.
38. Furnizare de servicii de chat audio, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, furnizarea accesului la spații de
chat pe internet, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru linii de chat,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, furnizare de camere de
chat online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori, servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizare
de acces la site-uri pe internet sau orice altă
reţea de comunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
servicii de mesagerie electronica si transmitere
instantanee a mesajelor, furnizarea de linii
de conversaţie online, furnizare de camere
de conversaţii on-line, furnizarea accesului la
servicii online în domeniul relaţionării sociale,
prezentării sociale şi al întâlnirilor, servicii de
difuzare audio, de text, video şi multimedia
sau alte reţele de comunicare prin intermediul
calculatorului, inclusiv încărcarea, postarea,
afişarea şi transmiterea electronică de date,
informaţii, imagini audio şi video, furnizarea
accesului la un serviciu de reţea online.
41. Servicii de divertisment, informaţii despre
servicii de divertisment furnizate online dintr-o
baza de date computerizata sau de pe internet,
furnizarea de publicatii electronice on-line (care
nu se descarcă), servicii de informaţii, consiliere
şi consultanţă în domeniile menţionate anterior,
divertisment on-line, servicii de divertisment
interactiv, servicii de producţie video, servicii de
producţie de filme, servicii pentru producţie de
divertisment sub formă de filme, producţie de film
pe DVD şi CD-ROM.
42. Crearea şi întreţinerea website-urilor de
videochat, programare de software pentru
portaluri de internet, spaţii de chat, linii de
chat şi forumuri pe internet, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conţinut
multimedia şi de comentarii între utilizatori,
găzduire de platforme pe internet pentru
furnizarea conţinutului multimedia.

45. Servicii de reţele de socializare on-line,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile, prezentare de
servicii prezentare, de relaţionare şi de întâlnire,
servicii de întâlniri pentru persoane, servicii
de întâlniri, prietenie, prezentare şi relaţionare
socială online, servicii de informatii, consiliere şi
consultanţă în domeniile menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 07757
(151) 27/10/2020
(732) KTB PROMOTION S.R.L., STR.

BIHORULUI, NR. 11, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

GOOD OLD DAYS-G.O.D.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
părți de îmbrăcăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, confecții (articole de
îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2020 07758
(151) 27/10/2020
(732) ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BL.45, SC.A,
ET.4, AP.9, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900345,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

eLive
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360#, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,

încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare electrice
pentru acumulatoare, încărcătoare pentru baterii
cu compensator de temperatură, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru acasă,
cabluri telefonice, transmitatoare telefonice,
comutatoare telefonice, port telefon mobil,
modemuri pentru telefon, prize de telefon,
prize pentru telefon, receptoare de telefon,
terminale de telefonie, cabluri telefonice
electrice, fire telefonice magnetice, instalatii
telefonice pentru automobile, cutii ramificatie
cabluri telefonice, aparate telefonice fără fir,
comutatoare digitale de telefonie, curele pentru
telefonul mobil, centrale telefonice electronice,
centrală telefonică automată (aparate), cartele
telefonice codificate, centrale telefonice
private (aparate), roboţi telefonici, receptoare
telefonice, fire de telefon, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru ţigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare usb pentru
ţigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
ţigărilor electronice, încărcătoare de retele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, dispozitive de încarcat
baterii pentru autovehicule, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumatori,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizarii in
vehicule, telefoane, telefoane fără fir, huse
pentru telefoane, telefoane de maşină, căşti
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane,
telefoane cu internet, baterii pentru telefoane,
multiplexoare pentru telecomunicatii, cabluri de
telecomunicatii, echipamente de telecomunicaţii,
reţele de telecomunicaţii, aparate de
telecomunicaţii, software de telecomunicaţii,
telefoane cu bandă triplă, ceasuri inteligente,
brățări inteligente, inele inteligente, contoare
inteligente, încuietori inteligente, difuzoare
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
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pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, carduri inteligente codificate,
carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, dispozitive inteligente pentru
controlul motoarelor, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, telefoane inteligente
care se poartă în combinație cu hainele,
periferice adaptate pentru a fi folosite cu
calculatoare și dispozitive inteligente, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebeluşilor, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, pompe de
sân, pompe de sân pentru mamele care
alăptează, dispozitive de măsurare a pulsului
prin biorezonanţă, dispozitive de măsurare de uz
medical, dispozitive pentru măsurarea nivelului
de glucoză din sânge, dispozitive electronice
pentru măsurarea tensiunii arteriale (de uz
medical), dispozitive de măsurare a indicelui
de masă corporală (IMC) de uz medical,
dispozitive pentru monitorizarea dioxidului de
carbon, folosite la măsurarea nivelului expirat de
catre pacienţi, jucării erotice, jucării care zornăie
cu inele pentru dentiţie încorporate.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul în legatura
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
administraţie comercială, servicii de vânzare cu
ridicata în legatură cu jucarii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu jucarii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării.

───────

(210) M 2020 07760
(151) 27/10/2020
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP.
10, BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SERVE SINCE 1994
Cuvée Maxence 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 25.01.25; 05.05.02;
05.05.20; 05.05.21

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

33. Vinuri.
───────

NR. 125C, JUD. PRAHOVA, 
PRAHOVA, ROMANIA
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(210) M 2020 07761
(151) 27/10/2020
(732) AUTOMOBILUS INTERNATIONAL

SRL, ALEEA ISTRU NR. 5, BL.P4,
SC. 2, ET. 2, AP. 16, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

automobilus

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 26.11.03; 29.01.12

clase:
2. Vopsele, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele pe bază
de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, preparate de legare pentru vopsele,
aglutinanţi pentru vopsele, vernis bitum, lac
de asfalt, pulbere de bronz pentru vopsire,
lacuri pentru bronz, balsam de canada, negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire,
materiale de acoperire (vopsele), oxid de
cobalt (colorant), carmin de coşenilă, colofoniu,
coloranţi, substanţe colorante, coloranţi pentru
restaurarea mobilierului în formă de markeri,
învelişuri anti-graffiti (vopseluri), toner pentru
imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe de
cerneală, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, copal, vernis de copal, creozot
pentru conservarea lemului, vopsele pe bază
de apă, nuanţatori de culoare, nuanţatori de
culoare pentru lemn, extracte pentru nuanţatorii
de culoare pentru lemn, substanţe colorante

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

35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu vopsea pentru
automobile, servicii de comerţ cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, servicii de comerţ
cu lacuri, varuri, vopsele și straturi de protecție,
servicii de comerţ cu rășini naturale în stare
brută, servicii de comerţ cu diluanţi și agenți
de îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
comerț cu părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de comerț cu componente ale vehiculelor,
servicii de comerţ cu cuplaje și componente
pentru vehicule, servicii de comerţ cu motoare și

pentru lemn, emailuri (vernisuri), emailuri pentru
pictură, vopsele de email, cerneală de gravură,
vopsele ignifuge, fixatori pentru acuarele, fixatori
(vernisuri), folie metalică pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac, şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, lacuri, lapte de var, cerneală pentru
marcarea animalelor, mastic (răşină naturală),
metale în formă de pulbere pentru utilizare în
vopsire, decorare, tipărire şi artă, mordanţi, răşini
naturale, brute, vopsele de ulei pentru utilizare
în artă, uleiuri pentru conservarea lemnului, oxid
portocaliu de plumb, litargă, petice de vopsea
repoziţionabile, pigmenţi, grunduri, paste de tipar
(cerneală), cerneală tipografică, preparate de
protecţie pentru metale, oxid roşu de plumb,
miniu, şofran (colorant), sandarac, coloranţi
pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de uscare)
pentru vopsele, pământ de sienna, pastă de
argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele, mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului,
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, materiale de acoperire pentru
lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn, baiţuri
pentru lemn, conservanți pentru lemn, lemn
galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
12.  Părți  și  accesorii  pentru  vehicule, 
componente  ale  vehiculelor,  cuplaje  şi 
componente  pentru  vehicule,  motoare  și 
accesorii pentru vehicule. 
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accesorii pentru vehicule, servicii de agenții de
import-export.
40. Servicii de fabricare personalizată și
montajul acestora, tratamentul și transformarea
materialelor, servicii de vopsire, servicii de
sablare pentru terți, abraziune, placare cu
cadmiu, placare cu crom, servicii de separare
a culorilor, confecţionarea personalizată a
vopselelor, asamblarea personalizată a pieselor
şi accesoriilor auto, lipire, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la mașină, servicii de
sudare.

───────

(210) M 2020 07763
(151) 27/10/2020
(732) ORIGINAL DEALS RO S.R.L.,

BD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 15, BL. R13B, SC. 1, AP. 31,
ET. 7, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

ORIGINAL DEALS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 07766
(151) 28/10/2020
(732) BOGDAN-LIVIU NIMARĂ, STR.

ODOBEȘTI NR. 45A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IT'S MASSIVE 23

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.17;
26.01.18

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 07767
(151) 28/10/2020
(732) SC GRUP SIMEX SRL, STR.

MUREȘULUI NR. 1A, JUD.
MURES, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, JUD. MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ARGENTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.07; 03.04.11;
03.04.24

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, plăci de ancorare, plăci de
fundaţie, ancore cu excepția celor automate,
oţel cornier, embleme metalice pentru vehicule,
balustrade din metal, benzi metalice pentru
legare, benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, sârmă ghimpată, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilo, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate metalice,
închizători metalice pentru cutii, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
cabluri metalice, neelectrice, lanţuri pentru
vite, lanţuri metalice, lăzi metalice/containere
metalice, cornişe metalice, opritoare metalice
pentru uşi, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, bolţuri cu ochi/şuruburi cu
inel, fitinguri metalice pentru ferestre, fitinguri
metalice pentru construcţii, matriţe metalice de

turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
porţi metalice, grătare metalice/grilaje metalice,
balamale metalice, cârlige (feronerie), numere
metalice pentru case, neluminoase, grilaje din
fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
încuietori metalice, zăvoare metalice, zăbrele
metalice/gratii metalice, cutii poştale metalice,
piuliţe metalice, stâlpi metalici de gard, scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, glisiere
metalice pentru uşi glisante, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, şuruburi metalice, foi şi plăci metalice,
plăci metalice pentru construcţii, aliaje din oţel,
sârmă din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel,
ţevi din oţel/tuburi din oţel, construcţii din oţel,
opritoare metalice, cutii de scule din metal,
goale, dulapuri pentru scule din metal, goale,
elemente de fixare metalice de pereteplacări
metalice pentru pereţi utilizate în construcții,
plăci metalice de căptuşit pereți, şaibe metalice,
opritoare metalice pentru ferestre, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, sârmă din metal comun,
sârmă din aliaje metalice comune, cu excepţia
firelor fuzibile.
7. Utilaje agricole, plăci (componente
ale maşinilor)/plăci de zăvorâre, rulmenţi
(componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, capote
metalice (componente ale maşinilor)/apărătoare
(componente)/capace de protecţie (componente
ale maşinilor), unelte de mână, altele decât
cele acţionate manual, carcase (componente ale
maşinilor), matriţe (componente ale maşinilor)
şurubelniţe, electrice.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
pentru ascuţirea lamelor, lame pentru rindele,
lame (unelte de mână), maşini de găurit, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), săpătoare (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, ciocane (unelte de mână), unelte de
perforare (unelte de mână), rindele (unelte de
mână), patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit)/unelte de fier pentru lustruit, unelte de
ştanţare (unelte de mână)/ştanţe (unelte de
mână), instrumente de şlefuit.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, servicii de comert si
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
a unei game variate de produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
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cercetare de marketing, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, strângerea la un loc, în
folosul terților a unei game variate de produse
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor și a lanțurilor
de magazine, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.
37. Servicii de construcţie, ascuţirea cuţitelor,
vopsire, interioară şi exterioară, servicii de
electricieni, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, protecţie anticorozivă.

───────

(210) M 2020 07769
(151) 28/10/2020
(732) ROMCONSULTING

INTERNATIONAL SRL, STR.
GHETARILOR NR. 15, ETAJ
5, BIROU NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NOVOS Home New Home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 29.01.13

clase:
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07770
(151) 28/10/2020
(732) AUTO AS INTERNATIONAL SRL,

STR. FOISORULUI NR. 114A,
ET. 1, BIROUL NR. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AUTO AS INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.13

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

37. Servicii de întreținere, service și reparare de
vehicule.

───────

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

(591) Culori revendicate: roșu (Hex
#DC202F), negru (Hex #10142B), alb
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(210) M 2020 07771
(151) 28/10/2020
(732) ELIS PAVAJE SRL, STR. ZORILOR

NR. 1, JUDEȚUL ALBA, PETREȘTI,
ALBA, ROMANIA

(540)

DECORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Pavaje prefabricate, plăci pentru pavaje
nemetalice, dale nemetalice, dale pentru locuri
de joacă, nu din metal, piatră de pavare, beton,
mortar.
37. Servicii de pavare și pardosire, montare de
plăci pentru pardoseli, servicii de construcții, de
așezare a pietrei de pavaj, montare, întreținere și
reparații de dale și accesorii ale acestora, servicii
de contractare pentru realizarea de pavaje.

───────

(210) M 2020 07773
(151) 28/10/2020
(732) ANDREEA-GEORGIANA DIANU,

STR. DOINEI NR. 54, SC. 2, ET. 2,
AP. 17, DOBROIESTI, JUD. ILFOV,
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Domnișoara Prăjiturică

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.05.20; 05.07.24; 08.01.16;
11.03.25; 27.05.01; 29.01.15

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), spume de
ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), turtă dulce,
îngheţată, macarons, cacao, ingrediente pe bază
de cacao pentru produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse pe bază de cacao sau
ciocolată, bomboane de ciocolată, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, glazuri
cu aromă de ciocolată, praline, bomboane,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi sau incluzii, ciocolată umplută
sau incluzii, tablete de ciocolată, tablete de
ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
bomboane de ciocolată cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, umpluturi pe bază
de ciocolată, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, bomboane pentru pomul de
crăciun, înghețată, biscuiți de ciocolată, biscuiți,
biscuiți din cereale sau făină, biscuiți pentru
consum uman, biscuiți conținând ingrediente
cu diverse arome, biscuiți dulci sau sărați
pentru consum uman cu umplutură cu diverse
sortimente și/sau fără glazură, dulciuri și biscuiți
tradiționali, napolitane, napolitane cu umplutură
cu diverse sortimente și/sau fără glazură, eugenii
(biscuiţi cu cremă), brioșe, produse de patiserie
si cofetărie conținând cafea, cacao sau alte
condiment, prăjituri și deserturi, prăjituri și
deserturi reci, deserturi reci cu umplutură sau
incluzii cu diverse sortimente, prăjituri reci cu
blat pufos, prăjituri reci cu cremă, prăjituri cu
cremă învelite în ciocolată sau alte glazuri,
prăjituri reci cu cremă învelite în ciocolată sau
alte glazuri, prăjituri pe bază de înghețată,
spume reci tip desert (produse de cofetărie),
produse de cofetărie, prăjituri sub forma de
sandviș cu sau fără umpluturi, cu sau fără
glazură, deserturi cu înghețată, torturi, rulouri cu
diverse sortimente și/sau fără glazură, ruladă,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLADIREA 
VIVANDO, BIROURIA14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz, roșu, mov,
verde, albastru, bej, alb, auriu
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cornuri şi croissante cu sau fără umplutură cu
diverse sortimente şi/sau fără glazură, gofre
cu umplutură cu diverse sortimente şi/sau
fără glazură, creme, deserturi cremă instant,
șerbeturi şi alte glazuri comestibile, băuturi pe
bază de sau cu adaos de cafea, băuturi pe
bază de sau cu adaos de cacao, ciocolată caldă,
gogoși, gogoși proaspete, gogoși umplute,
gogoși glazurate, acadele (dulciuri), aluat pentru
prepararea clătitelor, aluaturi împletite prăjite,
aluaturi pentru napolitane, ciocolată tartinabilă,
înlocuitori (ciocolată), ciocolată aerată, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
umplută, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, prăjituri cu
ciocolată, înghețată cu ciocolată, forme de
ciocolată, scoici de ciocolată, înlocuitori de
ciocolată, ciocolată cu lichior, chipsuri de
ciocolată, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
glazuri, praline de ciocolată, marțipan, glazuri
comestibile, prăjituri de cofetărie, ecleruri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
enumerate în clasa 30 (exceptând transportul
lor) pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, servicii asigurate
de magazine en gross sau en detail, prin mijloace
electronice (site-uri web), furnizarea unei piețe
comerciale online pentru vânzarea produselor
din clasa 30.

───────

(210) M 2020 07776
(151) 28/10/2020
(732) AUTO AS INTERNATIONAL,

STR. FOIŞORULUI NR. 114A,
ET. 1, BIROUL NR. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

iapiesa.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 14.03.20

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul online al
pieselor şi accesoriilor auto.

───────

(210) M 2020 07778
(151) 28/10/2020
(732) Î.I. GEAMĂN ANCA, STR.

TEODOR CODRESCU NR. 6, SC.
A, AP. 24, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I CORP A, ETAJ 1, BIROU
107, JUD. IASI, IAȘI, 700605, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ANIMAȚIE ÎN DELEGAȚIE
by BOO! Party

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01

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

28. 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, saltea de joacă pentru
bebeluşi, jocuri de table, tunuri de aruncat
mingi, mingi pentru jocuri, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de Crăciun, carduri
de bingo, camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
FF6012), negru (Pantone 2B2F33)
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sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de Crăciun, măşti de carnaval, jocuri de şah,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
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, darts,
zaruri, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, ţinte electronice, carusele pentru
parcurile de distracţii, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate de gimnastică, deltaplane,
jocuri cu potcoave, puzzle-uri, caleidoscoape,
mosoare pentru zmeie, zmeie, măşti (obiecte
de divertisment), păpuşi matrioska, ace de
pompe pentru umflarea mingilor de joacă, plase
pentru sporturi, jucării cu caracter de noutate
pentru petreceri, jucării cu caracter de noutate
pentru a face glume, ornamente pentru pomii
de crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), aparate
pentru exerciţii fizice, piñatas, baloane pentru
joacă, mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării
de plus, 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,
pompe special adaptate pentru utilizare cu
mingile/bilele de joacă, saci de box, păpuşi
marionete, quoits, rachete / bâte pentru jocuri,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, panglici pentru
gimnastică ritmică, căluţi balansoar, patine cu
rotile, seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), fluturaşi (de badminton), skateboard-
uri, ghete de patinaj cu lame ataşate, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-
uri, bule de săpun (jucării), titirezi (jucării),
trambuline (articole sportive), biciclete staţionare
de antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, ursuleţi de plus, 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, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetic, 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.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concrete, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaționale furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană
servicii de karaoke, servicii de interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobile,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
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de divertisment, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau cultural, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07779
(151) 28/10/2020
(732) COM ADYCO SRL, SOS. STEFAN

CEL MARE, NR. 31, BL. 29,
SC. 3, ET. 2, AP. 76 SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
DARO FRUIT SRL, STR. LINIA
DE CENTURA DREAPTA, NR.
92, POZIŢIA A7, LOT.1, STAND
7, SAT AFUMAŢI. JUDEŢ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mr Beans

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Fasole procesată, fasole uscată, fasole
reprăjită, fasole fiartă, conserve de fasole, fasole
în conservă, sos tartinabil de fasole, germeni de
fasole prelucrați, fasole roșie cu ardei iute, fasole
albă în sos tomat, cassoulet (tocană de carne cu
fasole), fasole gătită în sos de soia (kongjaban).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea vânzărilor,
servicii de agenții de import-export, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse horticole.

───────

(591) Culori revendicate: verde închis (HEX
#528448), galben (HEX #fbbf26), verde
deschis (HEX #e6eae7)
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(210) M 2020 07780
(151) 28/10/2020
(732) ELECTRONIC LIVE SRL,

STR. SOVEJA NR. 67, BL. 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

IMICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice cu
camere video pentru uși, camere video adaptate
în scop de supraveghere, camere video activate
de mișcare, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi de camere video montate
pe căști, încărcătoare, încărcătoare USB,
încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,

încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare pentru
baterii cu compensator de temperatură,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, cabluri telefonice, transmitatoare
telefonice, comutatoare telefonice, port telefon
mobil, modemuri pentru telefon, prize de
telefon, prize pentru telefon, receptoare
de telefon, terminale de telefonie, cabluri
telefonice electrice, fire telefonice magnetice,
instalatii telefonice pentru automobile, cutii
ramificatie cabluri telefonice, aparate telefonice
fără fir, comutatoare digitale de telefonie,
curele pentru telefonul mobil, centrale
telefonice electronice, centrală telefonică
automată, cartele telefonice codificate, centrale
telefonice private, roboţi telefonici, receptoare
telefonice, fire de telefon, încărcătoare,
încărcătoare USB, încărcătoare portabile,
încărcătoare fără fir, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare pentru vaporizatoare,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru tigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare USB pentru
tigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
tigărilor electronice, încărcătoare de reţele
de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, dispozitive de încărcat
baterii pentru autovehicule, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumatori,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tableta, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, încărcătoare de baterii
de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, telefoane, telefoane fără fir, huse
pentru telefoane, telefoane de maşină,
căşti pentru telefoane, conectoare pentru
telefoane, telefoane cu internet, baterii pentru
telefoane, multiplexoare pentru telecomunicatii,
cabluri de telecomunicatii, echipamente de
telecomunicaţii, reţele de telecomunicaţii,
aparate de telecomunicaţii, software de
telecomunicaţii, telefoane cu bandă triplă,
tastaturi pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, software pentru telefoane mobile,
feţe pentru telefoane celulare, tastaturi pentru
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telefoane inteligente, afisaje pentru telefoane
mobile, afisaje pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane inteligente, ochelari
3D pentru televizor, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
căşti pentru telefoane mobile, software pentru
telefoane inteligente, difuzoare pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoanele celulare,
cabluri de conectare pentru telefon, capete
pentru cablu de telefon, aparate de înregistrare
pentru telefon, huse pentru receptoare de
telefon, software pentru telefonie prin calculator,
prize de extensie pentru telefoane, telefoane
mobile folosite în vehicule, echipamente de
telefonie prin calculator, cabluri USB pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane (special
adaptate), cutii adaptate pentru telefoane
mobile, dispozitive mâini libere pentru telefoane,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
mobile, dopuri antipraf pentru telefoane celulare,
programe informatice descărcabile pe telefonul
mobil, memorii externe pentru telefoane
celulare, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, cartele telefonice preplătite,
codate magnetic, dispozitive electronice de
apelare telefonica, tonuri de apel pentru
telefon (descărcabile), huse din piele pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cupoane care pot fi descărcate electronic pe
telefoane mobile, folii de protecţie cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, telefoane inteligente
care se poartă în combinaţie cu hainele, protecţii
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecţii de ecran sub forma de folii
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi şi numere mari care ajuta utilizatorii cu
deficiente de vedere sau de dexteritate.

───────

(210) M 2020 07781
(151) 28/10/2020
(732) STANDARD HOUSE S.R.L.,

STR. PINILOR NR. 1086, JUDEŢ
SUCEAVA, COMUNA IPOTEŞTI,
SAT IPOTEŞTI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

A.I.T.I. AGENŢIE IMOBILIARĂ

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.

───────

(210) M 2020 07782
(151) 28/10/2020
(732) CODIN-BOGDAN MATICIUC,

STR. NICOLAE G. CARAMFIL
NR. 134, BL. 10D, SC. 1, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CODIN MATICIUC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

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

25. Pantaloni  de călărie  pentru purtare,
camizole, caschete, şepci (articole pentru
acoperirea capului), feloane, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
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de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarbă esparto(espadrile), veste de pescuit,
fitinguri metalice pentru încălţăminte, pantofi
de fotbal/ghete de fotbal, saci pentru
picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare,
şosete-tălpici, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi:
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(îmbrăcăminte), mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-
a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
plastroane pentru cămăşi, plătci de cămăşi,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti
de duş, bocanci de schi, mănuşi de schi, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti de somn.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate, producţia de clipuri publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
demostraţii cu produse, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de comerţ

online cu amănuntul pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
filmele şi muzică descărcabilă şi preînregistrată,
publicitate cu plată perclick, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, scrierea de texte
publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment, servicii de amuzament,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
scrierea de scenarii de film.

───────

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Fa bine. Binele revine

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

29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
şi fructe cu coaja lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscată, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume

(210) M 2020 07783
(151) 28/10/2020
(732) SANO VITA SRL, 

INDUSTRIEI, NR. 89, COMUNA 
PAUSESTI-MAGLASI, JUDEŢ 
VÂLCEA, SATULMETEL, VALCEA, 
ROMANIA
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amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pastă de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi paste umplute, zahăr brut,
drojdie, condimente, amestecuri de condimente,
făină, gluten din grâu uscat (produs alimentar),
produse apicole de uz alimentar, făină de soia
pentru mâncare, sare, făină de năut, făină
de hrişcă, preparate din tărâţe pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
cu musli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru

promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
41. Servicii de scriere pentru bloguri cu
excepţia celor publicitare, instruire în dietetică
(nemedicală), servicii educative în domeniul
dieteticii, organizare de cursuri de formare
cu privire la diete prin internet, cursuri de
instruire privind sănătatea, servicii educaţionale
de tip coaching, servicii educaţionale în sectorul
sănătăţii, servicii educaţionale pe calculator,
servicii educaţionale referitoare la forma fizică,
furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, activităţi culturale, publicare de
materiale editoriale cu excepţia celor publicitare
pe site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare.

───────

(210) M 2020 07784
(151) 28/10/2020
(732) DINU VALERIA, STR.GEORGE

EMIL PALADE NR. 106, CARTIER
EUROPA, JUD. BIHOR, ORADEA,
410227, BIHOR, ROMANIA

(540)

VIVERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 03.07.17

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, centre
de divertisment, compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, concerte
muzicale pentru televiziune, concursuri
televizate, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, coordonare de

(591) Culori revendicate: mov, portocaliu,
negru
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activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, divertisment,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o
rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, furnizare de activități
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori în
scopuri de divertisment, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații, comentarii și articole în
domeniul muzicii prin rețele de calculatoare,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, informații în materie de divertisment,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall (divertisment), îndrumare, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
de divertisment pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de carnavaluri, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
concursuri telefonice [divertisment], organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare

───────

de festivaluri pentru divertisment, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și prezentare de spectacole,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de spectacole [servicii
de impresariat], organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, producere
de emisiuni-concurs pentru televiziune,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole muzicale, servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de divertisment,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment pentru marele public, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
oferite de muzicieni, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și video,
servicii de divertisment sub formă de concursuri,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de recepție (divertisment), servicii de
recepții pentru companii (divertisment)
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(210) M 2020 07785
(151) 13/11/2020
(732) FLORIN ZAHARIA, STR.

PESCARUSULUI NR. 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA-NIŢU
ION, STR. DEZROBIRII NR. 110 ,
BL. I.S.8, SC. A, AP.1, CONSTANŢA,
900280

(540)

CHEF`S TABLE By The Sea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.07;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.12

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07786
(151) 28/10/2020
(732) BIO EURO MESES SRL, ALEEA

MOVILESTILOR NR. 4/E, BL. E, ET.
1, APT. 19, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

BIO EURO MESEŞ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.01.12; 05.07.09

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

29. Fructe de pădure, conservate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, fructe congelate,
fructe, la conservă, gustări pe bază de fructe,
compoturi, compot de merişoare, gemuri.
31. Fructe, proaspete, fructe de pădure,
proaspete, struguri, proaspeţi, portocale,
proaspete.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 29,
respectiv: fructe de pădure, conservate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, fructe congelate,
fructe, la conservă, gustări pe bază de fructe,
compoturi, compot de merişoare, gemuri şi
clasa 31, respectiv fructe, proaspete, fructe
de pădure, proaspete, struguri, proaspeţi,
portocale, proaspete.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru
deschis, albastru închis, alb
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(210) M 2020 07787
(151) 28/10/2020
(732) BIO EURO MESES SRL, ALEEA

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

(540)

Rania Apartments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.11

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07788
(151) 28/10/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.INDUSTRIEI

NR. 89, SAT ULMETEL, JUD.
VALCEA, COMUNA PAUSESTI-
MAGLASI, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Zi de zi, mai bine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Batoane pe bază de fructe ca substitui
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
şi fructe cu coajă lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei
de arahide, lapte de arahide, arahide, boabe
preparate pentru consmun uman, ulei de floarea-
soarelui comestibil, uleiuri comestibile, linte
uscată, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pastă de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi

MOVILESTILOR NR. 4/E, BL. E, 
ET.1, APT. 19, JUD. SALAJ, 
ZALAU,  SĂLAJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahăr
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi paste umplute, zahăr brut,
drojdie, condimente, amestecuri de condimente,
făina, gluten din grâu uscat (produs alimentar),
produse apicole, de uz alimentar, făină de soia
pentru mâncare, sare, făină de năut, făină
de hrişcă, preparate din tărâţe pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale şi batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcţii administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
cu musli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.

───────

(210) M 2020 07789
(151) 28/10/2020
(732) MAREVEN FOOD HOLDINGS

LIMITED, AGIOU ATHANASIOU,
46, INTERLINK HERMES PLAZA,
OFTICE 202A., LIMASSOL, 4102,
CIPRU

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR. OP
53, CP 17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040203, ROMANIA

(540)

Rollton Gustos întotdeauna!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Bulion, preparate pentru fabricarea
bulionului, preparate pentru fabricarea supelor,
supe, fulgi de cartofi.
30. Vermicelli, paste, tăiței, tăiței soba (tăiței
japonezi din hrișcă, negătiți), tăiței udon
(tăiței în stil japonez), preparate aromatice de
uz alimentar, altele decât uleiurile esențiale,
condimente, sosuri (condimente), sosuri pentru
spaghete (sos ketchup), spaghete, mirodenii
(condiment).

───────
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(210) M 2020 07790
(151) 28/10/2020
(732) IONUȚ LENGHEL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR. 71, BL. D7,
AP. 53 JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

îmi place să mănânc

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.07; 27.05.01;
08.07.10; 02.05.06

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

38. 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, servicii de telecomunicații,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet.

───────

(210) M 2020 07791
(151) 28/10/2020
(732) A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI,

STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 37,
JUD. GALAȚI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

A.A.R.D.

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

36. Servicii de organizații la cooperative de
credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii caritabile, respectiv furnizarea
de îmbrăcăminte și încălțăminte persoanelor
nevoiașe, servicii personale și sociale.

───────

(740) S.C. LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJ1, BIROU 1.02, CAM.2, 
SECTOR 5,  BUCUREȘTI, 050726, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, alb, roșu,
maro, verde, negru, bej

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLADIREA 
VIVANDO, BIROURI  A14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,ROMANIA
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(540)

CT CLINIC PET-CT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.05; 26.05.02

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

35. Administrarea programelor de fideiizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, auditui afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea

de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, servicii
de agenție de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de așezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relații media, servicii de comunicații
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terți,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
închiriere de echipamente și mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea de
bunuri și servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relații publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerț
cu amănuntul pentru preparatele sanitare

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu, 
roșu,albastru

(210) M 2020 07792
(151) 28/10/2020
(732) S.C. CT CLINIC S.R.L., 

STR.FINLANDA NR. 19, 
CAMERA5, SUBSOL, AP. 1, 
SECTOR 1,BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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și veterinare și pentru proviziile medicale
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului srte-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
36. Servicii bancare, brokeraj, brokeraj pentru
creditele de carbon, servicii de lichidare
a afacerilor, financiare, investiții de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea
cecurilor, compensare, financiară/case de
compensare, financiară, servicii de agenție de
colectare a debitelor, servicii de consultanță în
ceea ce privește debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăților/rambursărilor pentru terți,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă/evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (RFP), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanțare pentru
achiziția în rate/finanțare pentru achiziția prin
închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăți cu portofel electronic, investiții
în fonduri, împrumuturi în schimbul titlurilor
de valoare, subscrierea asigurărilor de viață,
împrumuturi (finanțare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, procesarea
plăților efectuate cu cardul de credit, procesarea
plăților efectuate cu cardul de debit, închirierea

bunurilor imobiliare, management imobiliar,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terților prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea costurilor de
reparație (evaluare financiară), servicii bancare
de economisire.
38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telefon,
comunicații prin telefoanele celulare, comunicații
prin terminalele de calculator, comunicații
prin rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
în domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, închirierea de modemuri, servicii
de agenție de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere, servicii de
rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, calibrare (măsurare), analiză chimică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinice, însămânțarea norilor, computerizare
în nori (cloud computing), închirierea
de calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanță software
pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
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hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informațiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activității cărților de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanță, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, cercetare în domeniul fizicii,
platformă ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoționale, controlul
calității, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea și dezvoltarea de produse noi
pentru terți, servicii de laboratoare științifice,
cercetare științifică, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, găzduire pe
servere, software ca serviciu (saas), cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, analiza apei, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.
43. Închirierea sălilor de ședințe.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,

servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de bănci de sânge, perforarea trupului (body
piercing), chiropractică, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, servicii stomatologice,
depilarea cu ceară, servicii de fertilizare in
vitro, îngrijirea sănătății, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătății, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitalicești, servicii
de bănci de țesuturi umane, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), masaj, servicii
medicale clinice, asistență medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilități, servicii de
moașe, îngrijire medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonție, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, fizioterapie /
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
rețetelor de către farmaciști, servicii de
psiholog, reabilitarea pacienților consumatori
de stupefiante, închirierea instalațiilor sanitare,
servicii de saună, terapie logopedică, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, servicii de
machiaj.

───────

(210) M 2020 07793
(151) 28/10/2020
(732) S.C. ANA-BELA MASAJ S.R.L.,

STR. VICTORIEI NR. 47, JUD.
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Slim Center Vanidossa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de cursuri, cursuri de cosmetică,
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
exerciții fizice, cursuri de pregătire sportivă,
cursuri de educație fizică, cursuri în tehnici
de înfrumusețare, cursuri de instruire privind
sănătatea, organizare de cursuri despre
scăderea greutății corporale, organizare de
cursuri despre controlul greutății corporale,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, coordonare de cursuri de întreținere a
condiției fizice, seminarii educative în materie de
terapii de înfrumusețare.
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44. Servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii de epilare corporală cu ceară pentru
persoane, masaj, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj cu pietre calde, masaj
în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, servicii de masaj la picioare, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii de
tratamente de slăbire, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de salon de coafor pentru femei,
manichiură, servicii de manichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate
de saloane de manichiură, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, electroliză cosmetică,
analiză cosmetică, servicii de cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru gene, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii.

───────

(210) M 2020 07794
(151) 28/10/2020
(732) A.A.R.D. C.A.R. UNIREA TECUCI,

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
37, JUDEȚUL GALAȚI, TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

A.A.R.D.-C.A.R.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii ale organizațiilor cooperative de
credit, împrumuturi (finanțare), servicii de
împrumut, acordări de împrumuturi, servicii de
împrumut și de credit.
45. Servicii personale și sociale oferite de
către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii caritabile, respectiv furnizarea

de îmbrăcăminte și încălțăminte persoanelor
nevoioase, servicii personale și sociale.

───────

(210) M 2020 07795
(151) 28/10/2020
(732) AMICREDIT TEAM SRL, STR.

TURTURELELOR NR. 50, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

AMI-go

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, conținut media stocat sau
descărcabil, baze de date computerizate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice
descărcabile, ziare electronice descărcabile,
aplicații software descărcabile, portofele
electronice descărcabile, rapoarte electronice
descărcabile, programe informatice utilitare
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
software, aplicații software descărcabile,
software bancar, drivere software pentru
dispozitive electronice care permit hardware-

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
portocaliu, alb
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ului de calculator și dispozitivelor electronice să
comunice unele cu altele, instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de mentenanță, platforme software care permit
utilizatorilor să strângă bani, platforme software
de management colaborativ, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, platforme
de software de calculator pentru rețele sociale,
platforme de software de calculator, pachete
de software, middleware pentru administrarea
funcțiilor software pe dispozitive electronice,
software biometric, software antivirus pentru
calculatoare, software antispyware, programe
de calculatoare (software descărcabil), software
de administrare de afaceri, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabile, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, programe informatice pe telefonul mobil
descărcabile, programe de jocuri pe calculator
pentru simularea tranzacțiilor de valori mobiliare
(software), software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicații descărcabile destinate utilizării
cu dispozitive mobile, aplicații software pentru
web descărcabile, aplicații software de tipul
business intelligence descărcabile, software
pentru aplicații web și servere, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, jetoane
de securitate (dispozitive de criptare), agende
electronice, amplificatoare digitale, aparate
de recunoaștere facială, aparate pentru
codificarea datelor, aparate și instrumente
de codificare și decodare, carduri bancare
[codificate sau magnetice], software de
comunicare pe calculator care permite
clienților să acceseze informații referitoare la
conturi bancare și să efectueze tranzacții
bancare, terminale computerizate pentru uz
bancar, software pentru detectarea automată
a proceselor economice (ABPD), software
pentru gestionarea performanței economice,
carduri multifunctionale pentru servicii financiare
(magnetice codate), programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de calculator
legat de istoricul financiar, software de gestiune
financiară, publicații electronice descărcabile,
software de comerț electronic și de plăți
electronice, software de contabilitate.
35. Previziuni și analize economice, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de publicitate pentru promovarea
brokerajului de acțiuni și de alte titluri de
valoare, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, administrare de
afaceri, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei firme

industriale sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în domeniul managementului corporatist,
marketing financiar, administrare de registre
financiare, audit financiar, consultanță în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, elaborarea situațiilor financiare,
întocmire de situații financiare profesionale,
întocmire și analiză de situații financiare pentru
afaceri, prezentare de produse financiare în
mijloace de comunicare, pentru vânzarea cu
amănuntul, promovare de servicii financiare și de
asigurări, în numele terților, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de comenzi
online, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, analiză de preț, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, intermediere de contracte
(pentru terți), intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software
de calculator, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, contabilitate, contabilitate
computerizată, consiliere (contabilitate) fiscală,
consultanță (contabilitate) fiscală, audit,
audit contabil, prelucrare de date, servicii
online de prelucrare de date, prelucrare
de date pentru colectarea de date în
scopuri comerciale, servicii de licitație și
licitație inversă, consultanță în management,
asistență în materie de management,
consultanță privind managementul afacerilor,
inclusiv prin internet, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, management hotelier pentru
terți, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, administrarea conturilor
întreprinderilor, administrare, facturare și
regularizare de conturi în numele terților,
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elaborare de declarații fiscale (conturi), servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe.
36. Servicii de cliring bancar, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, servicii
de asigurare, servicii de depunere în casete
valorice, servicii financiare, monetare și bancare,
servicii imobiliare, strângere de fonduri și
sponsorizare financiară, asigurări, colectarea de
fonduri și sponsorizare, servicii de evaluare
financiară, servicii bancare prin internet, achiziție
și transfer de creanțe monetare, acordare de
capital de lucru, servicii de finanțare, operațiuni
bancare comerciale, servicii de informare în
materie de operațiuni bancare, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), tranzacții bancare on-
line, tranzacții și transferuri financiare, servicii
de plată, servicii de conturi bancare și conturi
de economii, furnizare de informații privind
conturile (financiare), furnizare de informații
online privind conturile de investiții, furnizare
de informații prin telefon privind conturile de
investiții, servicii privind debitarea și creditarea
conturilor financiare, brokeraj, investiţii de
capital, strângerea de fonduri caritabile, servicii
de consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară, studii
financiare, servicii financiare, investiţii în fonduri,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
servicii de fonduri de pensii private, brokeraj
de titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii
bancare de economisire, servicii de trezorerie,
finanțarea avansurilor de trezorerie, servicii de
investiții în titluri de trezorerie, procesare de
plăți pentru bănci, colectare de plăți pentru
produse și servicii, managementul financiar al
plăților de rambursare pentru alte persoane,
servicii de intermediere financiară, servicii de
card bancar, card de credit, card de debit și card
pentru plată electronică, servicii de administrare
a plăților, servicii bancare furnizate în scopul
plătirii facturilor prin telefon, procesarea plăților.
42. Actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, închiriere de software pentru prelucrarea
datelor, servicii it, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
administrare de servere, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format

electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţ, amenajare/design interior, găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, software ca serviciu (SaaS),
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, închiriere de software de
calculator pentru gestiune financiară, asigurarea
utilizării temporare de software nedescărcabil
pentru analiza datelor financiare și pentru
întocmirea de rapoarte, dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, proiectare
de hardware pentru prelucrarea și distribuirea
conținuturilor media, cercetare în domeniul
mijloacelor de comunicare sociale, programare
de aplicații multimedia, platformă ca serviciu
(PaaS), găzduire de conţinut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), dezvoltare software,
programare și implementare, actualizare de
pagini de internet, actualizarea software-ului,
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, consultanță în materie de proiectare
și dezvoltare de software, asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, proiectare de software, analize
computerizate, dezvoltare de rețele informatice,
consultanță cu privire la securitatea datelor,
consultanță cu privire la securitatea pe internet,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații, asigurarea posibilității de utilizare
temporară a unui software on-line nedescărcabil
pentru procesarea plăților electronice.

───────
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(210) M 2020 07796
(151) 28/10/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STR.

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

(740) TUCA ZBARCEA & ASOCIATII I.P.
S.R.L., BD. NICOLAE TITULESCU NR.
4-8, AMERICA HOUSE ET. 8, ARIPA
DE VEST, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011141, ROMANIA

(540)

Extasy

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24; 26.04.02

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

9. Aplicații software descărcabile, baze de
date (programe) pentru introducerea, stocarea,
procesarea și preluarea informațiilor, aparate şi
instrumente ştiinţifice, de cercetare, aparate și
instrumente audiovizuale, aparate și instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau prelucrarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi de înregistrare și
stocare digitale sau analogice, muzică digitabilă
descărcabilă, calculatoare și dispozitive
periferice pentru computer, echipamente de
protecţie şi salvare.
16. Produse de imprimerie (afişe publicitare,
afişe tipărite pe hârtie), fotografii.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), servicii
de promovare a producătorilor muzicali şi

artistici, interpreţi vocali sau instrumentişti,
disk-jockey, publicitate, inclusiv publicitate on-
line, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata.
36. Servicii internaționale de tranzacţionare
și schimb de mărfuri pentru terți, cotații
bursiere, schimburi financiare internaționale și
servicii monetare, schimb valutar și consiliere,
servicii integrate de compensare financiară,
servicii de transfer și tranzacție de fonduri
de investiții, operarea piețelor financiare
derivate, servicii financiare derivate și de
tranzacționare referitoare la bitcoin, furnizarea
unei monede virtuale pentru utilizarea de către
membrii unei comunități online prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, servicii
financiare, și anume, furnizarea de servicii
de transfer electronic și tranzacționare pentru
o monedă virtuală, tranzacționare financiară
electronică, și anume tranzacționare în domeniul
activelor digitalizate, cum ar fi bitcoins,
criptomonede, jetoane digitale, monede virtuale
și monedă digitală, servicii de asigurare, brokeraj
de asigurare, servicii bancare, sponsorizare
financiară, servicii de strângere de fonduri
caritabile, servicii de card de credit, servicii
financiare referitoare la servicii de carduri de
credit, servicii de scheme și conturi de investiții,
facilități financiare, bancare, de economii, de
plăți și de credit on-line, servicii bancare la
domiciliu și servicii bancare prin internet, servicii
de consiliere, consultanță și informații referitoare
la serviciile menționate anterior.
38. Producţie de programe radio şi tv, difuzare
de muzică, transmitere de fișiere digitale prin
mijloace de telecomunicaţii, furnizarea accesului
la pagini web cu muzică digitală de pe internet,
transmisie video la cerere.
39. Servicii de rezervare de bilete de avion,
furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
transporturi şi călătorii, asigurarea şi facilitarea
accesului la un site web care conţine o listă de
societăţi ce oferă informaţii cu privire la călătorii,
destinaţii de călătorie şi obiective turistice locale
interesante şi atractive, furnizarea de recenzii ale
furnizorilor de servicii de călătorie, destinații de
călătorie și atracții locale printr-o rețea globală de
calculatoare, servicii de transport pentru excursii
turistice.
41. Organizare de spectacole (inclusiv cu
circuit închis), servicii de impresariat, rezervare
de locuri pentru spectacole, închiriere de
decoruri pentru spectacole, divertisment,

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#8707CC), alb (HEX #FFFFFF)
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activităţi culturale, servicii de cluburi de
divertisment sau educaţie, producţie de muzică,
producţie de videoclip-uri muzicale, producţie
de înregistrări muzicale, servicii de editare şi
înregistrare de muzică, servicii ale studiourilor
de înregistrări muzicale, spectacole de muzică
în direct, prezentare de concerte muzicale,
organizare de concursuri muzicale, servicii de
festivaluri muzicale, reprezentaţii de muzică live,
organizare de evenimente muzicale, inclusiv cu
circuit închis, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor
şi a programelor de calculator, actualizare de
software, construirea și întreținerea de site-uri
web, consultanta in inginerie telecomunicatii,
consultanță în programarea computerelor,
consultanță pentru software, consultanță în
domeniul tehnologiei informației (IT), consultanță
privind proiectarea paginilor web, consultanță în
arhitectură, consultanță în proiectarea de site-
uri web, dezvoltare de platforme de calculator,
crearea, dezvoltare, proiectare și actualizare de
pagini web, proiectare de arte grafice, design
industrial, cercetare tehnologică, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
de calculator, servicii externalizate de tehnologia
informației, proiectarea, dezvoltarea și punerea
la dispoziție de motoare de căutare pentru
obținerea de date despre călătorii, inginerie,
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS).

───────

(210) M 2020 07798
(151) 28/10/2020
(732) VELVET SKIN SRL, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 27, BL. Y9C,
AP. 29, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030436, ROMANIA

(540)

Velvet Skin

(531) Clasificare Viena:
27.05.25; 29.01.15; 03.01.06; 03.01.16;
03.01.24

(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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, mov,
albastru deschis,bleumarin,verde
deschis, galben, portocaliu, maro, roz
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(210) M 2020 07799
(151) 28/10/2020
(732) GEORGE-BOGDAN NEGARĂ,

ALEEA MERCUR NR.2, BL.V3,SC2,
ET.3, AP. 36, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, 800031, GALAȚI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC. 3, ET.
3, AP. 69, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SAILBOAT HUNTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.25; 01.03.01; 18.03.02

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

35. Publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, publicitate
radio, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, producție de reclamă radio,
publicitate radio şi de televiziune, publicitate şi
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, producție şi distribuție de reclame la
radio şi la televiziune, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul naval sau a pieselor,
echipamentelor de navigație, furnizarea de

servicii de informare şi consiliere în domeniul
comerțului electronic, servicii de comerț online,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de intermediere comercială, organizarea
de târguri comerciale, servicii de lobby
comercial.
37. Gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
întreținerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor
servicii de reparații în cazul unei
defecțiuni a vehiculului, transformarea
navelor (recondiţionare), întreţinerea navelor,
dezmembrare de nave, reparare şi întreţinere de
nave, furnizare de informații privind repararea
sau întreţinerea de nave, întreţinerea vehiculelor,
recondiţionarea vehiculelor, vopsirea vehiculelor,
repararea de vehicule nautice, întreţinerea
vehiculelor cu motor, întreţinere şi reparații de
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, reparare şi întreţinere de vehicule
nautice, întreţinere, service şi reparare de
vehicule, servicii de aplicare unui strat protector
de vopsea pe saşiul vehiculelor, reparare şi
întreţinere de vehicule cu motor şi de motoare
ale acestora, inspecția vehiculelor înainte de
întreţinere, inspecția vehiculelor înainte de
reparații, vopsire de vehicule, vopsire prin
pulverizare, vopsirea metalului prin pulverizare,
vopsire, pentru suprafeţe interioare şi exterioare,
vopsire, interioară şi exterioară, servicii de
pictură decorativă, repararea ceasurilor şi
a ceasornicelor, reparare sau întreţinere de
ceasuri de mână, întreţinere şi reparaţii de
ceasuri de mână, reparare de bijuterii, servicii
de consiliere cu privire la repararea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea
vehiculelor, servicii de consiliere cu privire la
repararea autovehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la montarea motoarelor.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibră optică,
transmisie de podcasturi, furnizarea de camere
de chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, difuzarea prin intermediul televizorului,
servicii de videoconferinţă, transmisia fără fir
(wireless), emisiuni televizate, radiocomunicaţii,
comunicații radio, telecomunicații prin radio,
radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, servicii de radiocomunicaţii, transmisie de
programe radio, difuzare de programe radio,
servicii de informare prin radio, difuzarea la
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radio şi televiziune, servicii de radiodifuziune
prin internet, transmitere de programe radio
şi de televiziune, difuzare de programe de
radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe prin internet, difuzare de programe
de televiziune, telecomunicații, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la forumuri pe internet,
furnizarea de spaţii de chat şi forumuri pe
internet.
41. Distribuție de filme, regizarea de filme,
alta decât filme publicitare, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiții (educație sau divertisment),
divertisment radio, producția de programe
radio şi de televiziune, închirierea de
echipament pentru scufundări libere, furnizarea
de facilitați sportive, închirierea de echipament
sportiv, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
divertisment, divertisment televizat, divertisment
pe internet, divertisment online, divertisment
prin filme, divertisment de radio şi televiziune,
organizare de activităţi de divertisment,
organizare de excursii pentru divertisment,
coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de activităţi de divertisment, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, servicii
de divertisment legate de sport, furnizarea de
divertisment prin intermediul internetului, servicii
educative, de divertisment şi sportive, servicii de
divertisment pe nave de croazieră, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
organizare şi coordonare de activităţi de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, emisiuni
de radio (programare), producție de emisiuni
de televiziune, servicii pentru producție de
divertisment sub forma de emisiuni de
televiziune, prezentarea de programe de radio,
divertisment de radio şi televiziune, instruire,
servicii de instruire, instruire prin intermediul
radiodifuziunii, organizarea de cursuri de
instruire pentru turiști, activităţi sportive şi
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale.

───────

(210) M 2020 07801
(151) 28/10/2020
(732) INNOVATIVE TRADING CENTER

SRL, BD. IULIU MANIU, NR. 7,
CORP 62, BIROU 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061071, ROMANIA

(540)

awwaline

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.23; 26.03.23; 24.15.15;
24.15.21

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

8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de
tăiat de bucătărie, arme ascuțite și contondente
cu excepţia armelor de foc, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, unelte manuale și instrumente
pentru tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri acţionate manual).
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, aparate pentru
bronzat, accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz.
16. Adezivi pentru papetărie sau de uz casnic,
articole de papetărie și de birou cu excepţia
mobilei, hârtie și carton, materiale pentru filtrare
din hârtie, decoraţiuni şi materiale pentru artişti,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale tipărite,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare

(591) Culori revendicate: negru
(HEX#000000), roşu(HEX #d0021b)
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și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, adezivi pentru papetărie sau menaj
(materiale de lipit), gluten (lipici) pentru papetărie
sau menaj, gume (lipiciuri) pentru papetărie
sau menaj, lipici pentru papetărie sau menaj,
materiale imprimate, acoperitoare pentru tăvi
de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batiste de hârtie,
batistuțe de hârtie, bavete cu mâneci, din
hârtie, bavete din hârtie, bavete din hârtie
pentru bebeluși, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
cartonașe cu nume pentru mese, cârpe de
șters din hârtie, căptușeli din hârtie pentru
vasul de toaletă, căptușeli parfumate pentru
sertare, căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, covorașe absorbante de
unică folosință pentru dresajul animalelor de
companie, dantelă de hârtie, decorațiuni de
hârtie pentru masă, decorațiuni din carton pentru
alimente, dischete demachiante din hârtie,
fanioane de hârtie, fețe de masă de hârtie,
fețe de masă din hârtie, fețe din hârtie pentru
masă, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande de
hârtie, hârtie absorbantă, hârtie de bucătărie,
hârtie de protecție pentru cuptor, hârtie de
toaletă, hârtie de împachetat alimente, hârtie
folosită pe mesele de examinare, hârtie igienică,
hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie pentru
copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie pentru
șervețele, hârtie pergament, hârtie rezistentă
la grăsimi, suporturi pentru farfurie din carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, suporturi
din carton pentru indicarea amplasării veselei,
suporturi din hârtie pentru masă, garnituri
de masă din hârtie, lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, feţe de masă din hârtie, pancarte
din hârtie sau carton, placarde din hârtie,
prosoape pentru față fabricate din hârtie,
prosoape de hârtie, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, învelișuri din hârtie pentru
colaci de wc, prosoape de hârtie pentru față,
prosoape de hârtie pentru mâini, prosoape
din hârtie, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, prosoape igienice din hârtie pentru

mâini, protectoare din hârtie pentru schimbatul
scutecelor, pungi de gunoi din hârtie, pungi
pentru ambalare din hârtie biodegradabilă, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, role de
hârtie pentru case de marcat, saci de gunoi din
hârtie (pentru uz casnic), saci din hârtie pentru
coșul de gunoi, șervete de masă, din carton,
șervete din hârtie de uz cosmetic, șervetele de
masă din hârtie, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie de pus
sub cești, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de masă din hârtie, șervețele de toaletă
din hârtie, șervețele de unică folosință, șervețele
din celuloză, șervețele din celuloză de uz casnic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, șervețele
din hârtie, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru baie, stegulețe decorative din
hârtie, stegulețe din hârtie, suporturi absorbante
de unică folosință pentru animale de companie,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi din carton pentru pahare, suporturi
din hârtie pentru pahare de bere, suporturi din
mucava pentru pahare, suporturi pentru halbe de
bere, traverse de masă din celuloză, traverse de
masă din hârtie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri.
20. Culcuşuri și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă
și mobilier, recipiente (containere) și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, accesorii din plastic pentru
scări, adaptor de stivuire (accesorii nemetalice),
agățătoare de oglinzi, nu din metal, agățătoare
de perete din materiale nemetalice, ansambluri
de arcuri (nemetalice) pentru introducere în
perne, ansambluri de arcuri (nemetalice) pentru
introducere în saltele, araci din lemn tare, araci
nemetalici pentru grădină, arcuri confecționate
în principal din plastic, balamale nemetalice,
balamale nemetalice cu acționare prin arc,
balamale nemetalice cu arc, balamale pentru
podea, nu din metal, balamale, care nu sunt
din metal, balustrade pentru cadă, care nu
sunt confecționate din metal, bare de duș
nemetalice, bare de plastic pentru scări, bare
de prindere pentru căzi de baie, nu din metal,
bare de prindere pentru duș, nu din metal,
bare mâner, nemetalice, bare pentru draperii
de duș nemetalice, bețișoare din lemn pentru
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bomboane sau înghețată, bobine (care nu
sunt din metal, mecanice sau constituie piese
pentru mașini), bobine din lemn (pentru fire,
mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bobine nemetalice (altele decât piesele
de mașini sau aparate), brățări de identificare
pentru spitale (nemetalice), bolțuri de ancorare,
nu din metal, destinate utilizării la construirea
podurilor, brățări de identificare, nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, capre de tăiat
cu ferăstrăul, nu din metal, capră de tăiat
lemne, cârlige nemetalice pentru baie, catarge
portabile pentru arborat steaguri, nu din metal,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, cârlige cu șurub,
nu din metal, cârlige de agățare a pozelor,
nu din metal, cârlige de siguranță, nu din
metal, cârlige nemetalice, cârlige nemetalice
pentru decorațiuni de perete (gen tapiserii,
covorașe), cârlige nemetalice pentru prosoape,
cârlige nemetalice pentru trapeze, cârlige pentru
agățat genți, nu din metal, cârlige pentru cortina
de duș, cârlige pentru prosoape, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, clame ajustabile
(nemetalice), clanțe din lemn, cobilițe (juguri),
componente de acoperire pentru colțuri, nu
din metal, corniere din plastic, covorașe de
protecție, detașabile, pentru chiuvete, cuie
pentru încălțăminte, nu din metal, discuri și
plăci de suport, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
distanțiere pentru plăci, doage din lemn, dopuri
de cadă din materiale nemetalice, dopuri din
lemn de închidere a robinetului, dopuri din
plastic de închidere a robinetului, dopuri pentru
chiuvete, nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nu
din metal, dopuri pentru căzi, nemetalice, dopuri
pentru tuburi (nemetalice), dopuri pentru dușuri,
nemetalice, elemente nemetalice de protecție
pentru arbori (tuburi), elemente nemetalice de
protecție pentru copaci, etichete din lemn pentru
plante, etichete din plastic, etichete din plastic
pentru identificare plante, etichete din plastic
pentru urechile vitelor, etriere de întindere, nu
din metal, evantai de mână, evantaie de mână,
evantaie pliabile de mână, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, geamanduri de
legare, nemetalice, încuietori și chei, nu din
metal, flori realizate din batoane de trestie,
forme confecționate din materiale plastice
pentru rame de fotografii, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, forme de plastic pentru fabricarea
săpunului destinate utilizării în producția
comercială, tambure nemecanice nemetalice
pentru furtunuri, garnituri din material plastic,
tobe de înfășurare, nemetalice, nemecanice
pentru furtunuri, glisiere suspendate de plafon

din materiale nemetalice, brățări nemetalice de
identificare, pentru spitale, indicatoare direcție
vânt, nu din metal, inele pentru draperii de duș,
închideri cu inel, altele decât cele din metal,
inele pentru nas de taur (nemetalice), inele
pentru perdele, lanțuri, nu din metal, mânere
de sertar sub formă de inel, care nu sunt din
metal, mânere de sprijin nemetalice, mânere din
ceramică, mânere din ceramică pentru dulapuri,
mânere din ceramică pentru dulapuri, sertare și
mobilier, mânere din ceramică pentru mobilier,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere din
lemn pentru sertare, mânere din materiale de
plastic pentru castroane (de la serviciu de masă),
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
plastic pentru uși, întinzătoare (nemetalice) cu
filet, manșoane din materiale nemetalice pentru
bastoane de mers, manșoane pentru susținerea
conductelor (plastic), matrițe de plastic pentru
fabricarea săpunului, muchii de scări din plastic,
mosoare nemetalice cu acționare manuală
pentru furtunuri de grădină, mânere din porțelan,
mânere din porțelan pentru sertare, mânere din
sticlă, mânere din sticlă pentru sertare, mânere
pentru sertare, nu din metal, mânere rotunde
din lemn, mânere rotunde pentru uși, din lemn,
mânere rotunde pentru uși, din porțelan, mânere
rotunde pentru uși, nu din metal, mânere sferice
din plastic, mulaje din ipsos pentru turnarea de
materiale ceramice, opritoare din lemn pentru
uși, opritoare pentru dulapuri, nu din metal,
piese de legătură pentru bastoane, din materiale
nemetalice, plăci funerare din plastic, plăcuțe de
identificare de plastic pentru animale, plăcuțe de
identificare pentru animale, nemetalice, plăcuțe
pentru ușă, nu din metal, plăcuțe protectoare
împotriva murdăririi aplicate pe ușile batante, nu
din metal, protecții din materiale plastice pentru
chiuvetă, prăjini nemetalice, rame nemetalice
pentru plăcuțe de înmatriculare, scuturi de
protecție din materiale plastice pentru copaci,
șaibe din plastic, șaibe elastice din plastic,
sisteme nemetalice de fixare pentru plăcuțe
de înmatriculare, suporturi (nemetalice) pentru
fixarea de plăci, suporturi de șervețele (fixe)
nemetalice, suporturi nemetalice pentru agățat
furtunuri, suporturi pentru copaci (nemetalice),
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
frânghii de uscat rufe, din lemn sau materiale
plastice, suporturi pentru plante, suporturi
suspendate pentru plante, nu din metal, suporturi
în consolă din materiale nemetalice (altele decât
pentru construcții), tacheți pentru andocare, nu
din metal, tambure nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, șine pentru perdele de duș,
știfturi pentru încălțăminte, nu din metal,
țăruși nemetalici pentru corturi, ventile, nu din
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metal, tije de sprijin nemetalice pentru plante
sau copaci, tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tije pentru scări
nemetalice, tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
tobe de înfășurare nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri, trapeze nemetalice pentru
ambarcațiuni cu pânze, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, tăvi nemetalice,
tăvi nemetalice (altele decât cele pentru uz
casnic sau pentru sortarea sau numărarea
numerarului), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, ventuze (accesorii),
ventuze din plastic, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal,
pentru plante sau copaci, vizoare pentru uși,
nu din metal (fără mărire), gheare de animale,
înlocuitori de baga, bambus, bastoane de
bambus, benzi de lemn, benzi de plută, carapace
de broască țestoasă (material neprelucrat sau
parțial prelucrat), chihlimbar, bare de chihlimbar
sintetic, coarne artificiale, coarne de animal,
coarne de cerb, coarne de mamifere din familia
cervidae, cochilii de melc de mare, colți de
fildeș (material neprelucrat sau parțial prelucrat),
copite de animale, coral (material neprelucrat
sau parțial prelucrat), coral neprelucrat, corali,
corn brut sau semiprelucrat, dinți de animale,
fanoane brute sau semiprelucrate, fildeș, fildeș
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
fildeș brut sau semiprelucrat, fildeș vegetal,
fân onigaya (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), imitații de baga, muchii din paie,
împletituri de paie, oase de animale (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), oase de
balenă, os de balenă, paie împletite (cu excepția
rogojinilor), răchită, sidef, cochilii de scoici,
sidef brut sau semiprelucrat, sidef neprelucrat,
spumă de mare, spumă de mare (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), stuf (material
neprelucrat sau parțial prelucrat), trestie
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
trestie (materiale pentru împletit), trestie indiană,
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat).
21. Articole pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, ajutaje pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, aspersoare (stropitori),
baghete pentru pulverizare pentru furtunurile de
grădină, bețe de sprijin pentru ghivece de flori,
boluri pentru decorațiuni florale, boluri pentru

flori, boluri pentru flori din metale prețioase,
capace din plastic pentru ghivece de flori,
capete de stropitori, coșuri de flori, coșuri
pentru plante, duze de furtun pentru stropit,
duze din plastic pentru pulverizare, duze pentru
furtunuri, duze pentru furtunuri de apă, farfurii
și suporturi pentru ghivece, farfurioare pentru
ghivece de flori, duze de furtunuri pentru
stropit, ghivece de ceramică, ghivece de flori,
ghivece de flori din porțelan, ghivece de flori
pentru ritualuri, ghivece de lut, ghivece de
porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din ceramică,
ghivece din sticlă, ghivece din sticlă pentru
flori, glastre pentru plante, învelitori pentru
ghivece de flori, altele decât cele din hârtie,
jardiniere, mănuși de grădinărit, perii pentru
gazon, suporturi pentru plante (aranjamente
florale), pulverizatoare atașate la furtunurile
de grădină, pulverizatoare pentru furtunuri de
grădină, recipiente pentru compost, de uz
casnic, recipiente pentru flori, recipiente pentru
reamenajarea plantelor, seringi cu apă pentru
pulverizarea plantelor, seringi pentru flori, seringi
pentru grădină, seringi pentru plante, seringi
pentru seră, seringi pentru stropit flori și plante,
instrumente pentru stropire, robinete pentru
furtunuri de stropire, stropitori, suporturi pentru
buchete, suporturi pentru flori, suporturi pentru
ghivece de flori, terarii de apartament (pentru
animale), terarii de apartament (pentru plante),
terarii de interior pentru plante, tăvi cu semințe
pentru cultivare, tăvi pentru semințe, vase de
porțelan pentru plante, vase din lut, vase pentru
plante din material plastic, vaze, vaze conice,
vaze de flori din metale prețioase, vaze din lut
pentru podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze
pentru flori, vaze pentru podea, vaze, nu din
metal prețios, acvarii și vivarii, dispozitive pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate de
animale domestice, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, piepteni pentru animale,
biberoane pentru animale mici, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, boluri pentru peștișori, perii
pentru cai, colivii pentru păsări, căușe pentru
hrana canină, colivii pentru păsări domestice,
cuști de sârmă pentru animale domestice,
cuști metalice de uz casnic, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, cuști pentru animale de companie,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
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28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicaţii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, consultanță privind comerțul în barter,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații privind produsele și serviciile
pentru consumatori, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informaţii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

animalele le pot acționa singure, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în natură, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, dispozitive
pentru îndepărtarea păsărilor, nu din metal,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle de
hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru
cai, inele pentru păsări, jgheaburi, jgheaburi
de apă pentru bovine, jgheaburi metalice
pentru bovine, litiere automate pentru animale
de companie, litiere pentru animale, litiere
pentru animale de companie, litiere pentru
pisici, litiere pentru păsări, lopățele pentru
curățarea litierelor animalelor de casă, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, mănușă de toaletat animale de
companie, cuiburi cu ouă, artificiale, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea cailor,
păr de animale (perii și pensule), inele pentru
păsări, piepteni pentru animale domestice,
piepteni pentru cai, produse cu ultrasunete
pentru îndepărtarea păsărilor, recipiente de
băut pentru animale, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, troace pentru ovine, troacă
pentru păsări domestice, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, țesale, troace pentru porci,
vase de băut pentru păsări domestice, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă.
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produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, obținere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de piețe de
vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine

înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la prelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de export, servicii ale agențiilor
de import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
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livrare la domiciliu, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
cumpărături prin compararea prețurilor, servicii
de externalizare sub formă de organizare de
achiziții de produse pentru alte persoane, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de agenţii
de import și export, servicii de informare și
consiliere în materie de tarife, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de telemarketing,
servicii pentru promovarea exporturilor, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți), servicii de vânzare prin licitație
publică, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul

prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu calculatoare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu arme,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de scufundare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de cusut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul

referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fișiere
de muzică descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
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pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bagaje, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare de alimente prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de

vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărarea de
servicii de divertisment, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații.

───────

(210) M 2020 07804
(151) 02/11/2020
(732) RICOMED SRL, STR. MR.

ALEXANDRU CAMPEANU, NR. 43,
SECTOR 1, SECTOR 1, ROMANIA

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

(540)

RI-MED

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 26.04.01; 26.04.14; 29.01.12;
27.05.01

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive
de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

730

uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de

îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre
de uz medical, termometre digitale de
uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu infraroșu
de uz medical pulsoximetre, stetoscoape,
nebulizatoare, lanternă diagnostic, otoscop,
garou, lansete medicale, autoînţepător, orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru încheietura mâinii, de uz
medical, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru dormit, dopuri de urechi pentru
protecție împotriva zgomotelor, mijloace de
protecție împotriva zgomotului sub formă de
dopuri deformabile pentru urechi.

───────
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(210) M 2020 07805
(151) 02/11/2020
(732) RICOMED SRL, STR. MR.

ALEXANDRU CAMPEANU, NR. 43,
SECTOR 1, SECTOR 1, ROMANIA

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

(540)

RICOMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Dispozitive pentru monitorizarea garourilor,
ace pentru suturi, capsatoare (acționate
manual) pentru uz chirurgical, capsatoare
chirurgicale, copci chirurgicale, dispozitive
de scos agrafe chirurgicale, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, foi cu
gel de silicon pentru tratarea cicatricilor,
instrumente de sutură hemostatice, instrumente
pentru sutură, ace cardiovasculare, ace de
uz chirurgical, adaptoare cervicale, aparate
cardiovasculare, aparate de respirat de
uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,
clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje

toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
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rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre
de uz medical, termometre digitale de
uz medical, termometre pentru măsurarea
temperaturii corporale, termometre electronice
de uz medical, termometre cu infraroșu
de uz medical pulsoximetre, stetoscoape,
nebulizatoare, lanternă diagnostic, otoscop,
garou, lansete medicale, autoînţepător, orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de la
picioare, orteze pentru încheietura mâinii, de uz
medical, orteze pentru corectarea degetelor de
la picioare, orteze pentru susținerea în poziția
corectă a unei părți mobile a corpului, dopuri
de urechi (pentru protecția urechii), dopuri de
urechi pentru dormit, dopuri de urechi pentru
protecție împotriva zgomotelor, mijloace de
protecție împotriva zgomotului sub formă de
dopuri deformabile pentru urechi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu: dispozitive pentru monitorizarea
garourilor, ace pentru suturi, capsatoare
(acționate manual) pentru uz chirurgical,
capsatoare chirurgicale, copci chirurgicale,
dispozitive de scos agrafe chirurgicale,
dispozitive medicale pentru închiderea rănilor,
foi cu gel de silicon pentru tratarea
cicatricilor, instrumente de sutură hemostatice,
instrumente pentru sutură, ace cardiovasculare,
ace de uz chirurgical, adaptoare cervicale,
aparate cardiovasculare, aparate de respirat
de uz medical, aparate cu infraroșii de uz
chirurgical, aparate cu unde șoc pentru uz
medical, aparate medicale folosite în chirurgia
cardiacă, aparate optice pentru endoscopia
medicală, aparate pentru aspirarea sângelui
pierdut în timpul intervențiilor chirurgicale,
aparate pentru chirurgia neinvazivă, aparate
pentru ortopedie, aparate pentru monitorizarea
heparinei pentru proceduri chirurgicale, aparate
pentru utilizare în reconstrucția oaselor, aparate
și instrumente chirurgicale, aparatură medicală
pentru urologie, apărători de degete pentru
uz medical, atele (chirurgie), atele pentru
degete, bandaje compresive, baloane pentru
utilizare în artroscopie, bisturie cu laser de
uz medical, bisturie medicale și chirurgicale
pentru tăierea țesuturilor și organelor umane
sau animale, canule, centuri chirurgicale,
chiurete, ciocane pentru uz chirurgical, ciocane
pentru uz medical, cleme de uz chirurgical,

clești chirurgicali, comprese abdominale de uz
chirurgical, costotoame, cuțite de uz medical,
cuțite chirurgicale, cuțite din inox pentru uz
chirurgical, cuțite medicale și chirurgicale pentru
tăierea țesuturilor și organelor umane sau
animale, cuțite microchirurgicale pentru uz
oftalmologic, dispozitive de găurire de uz
chirurgical, dispozitive de măsurat lungimi, de uz
medical, dispozitive medicale de tăiere, drenaje
toracice, echipament endoscopic, echipamente
electromedicale, echipamente endoscopice de
uz medical, echipamente laparoscopice de uz
medical, electrozi pentru defibrilatoare externe,
endoscoape, ferăstraie de uz chirurgical,
foarfece (instrumente chirurgicale), foarfece
medicale, foarfeci chirurgicale, forcepsuri,
forcepsuri cu mâner tip foarfecă (de uz
chirurgical), freze chirurgicale, freze electrice
de uz chirurgical, instrumentar chirurgical
pentru incizii, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar de tăiere pentru uz
chirurgical, instrumentar pentru cateterizare
uretrală, instrumente chirurgicale, instrumentar
pentru ginecologie, instrumente chirurgicale
pentru amputări, instrumente chirurgicale
folosite în chirurgia ortopedică, instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia coloanei
vertebrale, instrumente de compresie pentru
membre, instrumente chirurgicale pentru
prinderea arterelor, instrumente de tăiat de
uz chirurgical, instrumente de tăiat de uz
medical, instrumente de tăiere cu laser pentru
uz medical, instrumente de înșurubare pentru
uz chirurgical, instrumente de umflat pentru
baloanele de angioplastie, instrumente de
îndepărtat țesuturi (retractoare) (instrumente
medicale), instrumente folosite în litotomie,
instrumente medicale cu acționare pneumatică,
instrumente medicale electronice, instrumente
medicale pentru tăierea țesuturilor, instrumente
pentru curățarea urechilor, instrumente pentru
incizii, de uz chirurgical, instrumente pentru
tăiat bătături, instrumente pentru tăiat fire
de sutură (chirurgicale), instrumente pentru
îndepărtarea, ridicarea sau imobilizarea oaselor
în timpul operației, instrumente rectale, lame
chirurgicale, lame de cuțit (chirurgicale), lame
de microtom de unică folosință, laringoscoape,
lămpi chirurgicale, lămpi cu infraroșii de uz
chirurgical, manșoane de cârje, mânere pentru
bisturie, măști respiratorii de uz medical,
oglinzi chirurgicale, oglinzi de uz chirurgical,
pense pentru repoziționare, pensete de uz
chirurgical, pense de uz chirurgical, pensete
de uz medical, recipiente pentru instrumente
chirurgicale, retractoare chirurgicale, scalpele
pentru oase, scalpele electrice (pentru uz
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chirurgical), specule, specule de unică folosință,
specule pentru otoscoape, suporturi de ace
pentru uz chirurgical, trocare, truse cu
instrumente medicale, șuruburi ortopedice,
ciorapi medicali, ciorapi medicali compresivi,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
cu compresie descrescătoare, ciorapi medicali
de uz terapeutic, pachete cu gel cald activate
chimic de uz medical, pachete cu gel
rece activate chimic de uz medical, aparate
pentru măsurarea glicemiei, dispozitive pentru
măsurarea glicemiei, tensiometre, termometre
clinice, termometre auriculare, termometre de
uz medical, termometre digitale de uz medical,
termometre pentru măsurarea temperaturii
corporale, termometre electronice de uz
medical, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-
uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,

șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, spray-
uri antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe dure,
produse pentru sterilizare, substanțe de spălare
(sterilizante), substanțe de sterilizare, costume
chirurgicale sterile, halate medicale, halate de uz
chirurgical, halate pentru examinarea pacienților,
mănuși chirurgicale, mănuși de latex de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, mănuși de protecție de uz
medical, mănuși de protecție de uz veterinar,
mănuși de protecție utilizate de chirurgi în
timpul operațiilor, mănuși de protecție utilizate
de persoane care lucrează în domeniul medical,
mănuși de unică folosință de uz chirurgical,
mănuși de unică folosință de uz veterinar,
mănuși de uz chirurgical, mănuși de uz medical,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical,
îmbrăcăminte de protecție pentru uz chirurgical,
îmbrăcăminte sterilizată de uz chirurgical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, mănuși de uz spitalicesc, mănuși din
cauciuc de uz chirurgical, mănuși din cauciuc
de uz medical, mănuși folosite la examinarea
medicală, mănuși din latex pentru examinare,
pentru uz medical, mănuși din latex de uz
veterinar, mănuși din latex de uz chirurgical,
mănuși din latex de uz stomatologic, măști
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de protecție pentru gură de
uz medical, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, măști de protecție respiratorie
confecționate din materiale nețesute pentru uz
chirurgical, măști de protecție respiratorie de
uz chirurgical, măști de protecție respiratorie
de uz medical, măști de protecție utilizate de
chirurgi în timpul operațiilor, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, măști de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul stomatologic, măști
faciale de protecție pentru uz medical, măști
faciale de protecție pentru uz stomatologic,
măști nazale (de protecție) pentru uz medical,
măşti sanitare de uz medical, măști nazale (de
protecție) pentru uz veterinar, măști respiratorii
chirurgicale, măști sanitare de uz medical,
măști utilizate de personalul medical, protecții
pentru deget pentru consultații medicale, viziere
de protecție pentru uz chirurgical, viziere de
protecție pentru uz medical, viziere de protecție
pentru uz stomatologic, viziere de protecție
pentru uz veterinar, orteze, orteze medicale,
orteze pentru picior.

───────
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(210) M 2020 07807
(151) 29/10/2020
(732) SC FEPO STEEL ENGINEERING

SRL, STR. MUREŞULUI NR.1A,
JUD. MUREŞ, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL.21, AP.44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MURES, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

FEPO steel engineering

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.15

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

6. Materiale de construcţii din metal, panouri
de construcţii din metal, construcţii din metal,
lăzi metalice/containere metalice, forme metalice
pentru răcire (turnătorie), containere metalice
(depozitare, transport), matriţe metalice de
turnătorie, mulaje metalice pentru cornişe,
mulaje metalice pentru construcţii, construcţii din
oţel.
7. Maşini de ştanţat, matriţe utilizate la tipărire,
matriţe (componente ale maşinilor).
16. Plăci de matriţe, matriţe.
35. Publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, servicii de comert şi
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
a unei game variate de produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, sondaje

de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, strângerea la un loc, în
folosul terților a unei game variate de produse
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor și a lanțurilor
de magazine,, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.
37. Consultanţă în construcţii, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, furnizarea de
informaţii privind construcţii.
42. Proiectarea construcţiilor, inginerie,
proiectare industrială, cercetare mecanică,
cercetare în domeniul sudurii, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, creare şi
menţinere de pagina web.

───────

(210) M 2020 07808
(151) 29/10/2020
(732) SC. LAUMAR CONSULTING SRL.,

STR. COZLA, NR. 3, BL. B1B,
SC.3, ET.5, AP.109, SECTOR 3,
BUCUREŞTI , 032732, ROMANIA

(540)

JIH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
care pot fi programate, aparate auditive pentru

(591) Culori revendicate: indigo, violet,
albastru, turcoaz, bleu
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persoane cu deficiențe de auz (proteze auditive),
olive sub formă de piese pentru aparate auditive,
amplificatoare auditive (dispozitive medicale),
amplificatoare auditive de sunet (dispozitive
medicale), amplificatoare de sunet (dispozitive
medicale).
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 07811
(151) 29/10/2020
(732) IULIAN ROB, STR. BADEA

CARTAN NR. 66, BL. 40, SC. A, ET.
9, AP. 48, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MONARCHY

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 27.05.24

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

41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de o
formație muzicală, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, prezentare de spectacole în direct ale
grupurilor rock.

───────

(210) M 2020 07812
(151) 29/10/2020
(732) MOVE EXPERT SERVICES

SRL, BULEVARDUL MARASTI
NR. 25, MANSARDA, CAMERA
36, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GOTRANS Înaintam în digital

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 24.15.21; 27.05.01; 29.01.12

clase:
9. Aplicaţii mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de date, software de calculator pentru
aplicații mobile descărcabile care permit
interacțiunea și interfața dintre vehicule și
dispozitive mobile, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru automatizarea
documentelor, software de calculator pentru
scanarea imaginilor și a documentelor, software
de calculator pentru autorizarea accesului la
baze de date, platforme de editare colaborativă
în timp real (RTCE) (software), platforme
software de management colaborativ.
35. Servicii de vizualizare și accesare a
facturilor, publicitate online pentru aplicaţii
mobile, publicitate și marketing pentru aplicaţii
mobile, furnizare de informații privind comerțul
exterior, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți, servicii de
informații comerciale furnizate prin accesul la
bază de date computerizată.
42. Servicii de găzduire de aplicații mobile,
creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, furnizare de acces temporar

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIENR. 51, CLADIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,  BUCUREȘTI, ROMANIA
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la un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea elaborării documentelor
de transport prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la
un software de calculator care nu poate fi
descărcat, în vederea urmăririi transporturilor
de mărfuri prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, monitorizare de sisteme informatice
pentru detectarea accesului neautorizat sau
încălcării securității datelor, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
dezvoltare de platforme de calculatoare, servicii
de găzduirea de platforme de tranzacții pe
internet.

───────

(210) M 2020 07813
(151) 29/10/2020
(732) NICOLAE-VALENTIN STOI, STR.

ELISABETA RIZEA NR. 1, SC.
B, ET. 1, AP. 8, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HELVE More than business

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────

(210) M 2020 07814
(151) 29/10/2020
(732) NARCISA-ANAMARIA BONA,

STR. SINAIA NR. 9, JUDEȚUL
TIMIȘ, SAT GHIRODA, COM.
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NN NALIV NETWORK

(531) Clasificare Viena:
01.01.10; 01.03.17; 26.01.01; 26.02.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde (R37, 
G77,B38), gri (R221, G223, B225)
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(210) M 2020 07815
(151) 12/11/2020
(732) ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR

CONSTRUCT S.R.L., STR. LT.
ALEXANDRU POPESCU NR.
9B, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

office self car wash 24/7

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 01.15.25; 18.01.23; 17.01.07;
01.17.25; 24.07.01; 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.15

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

7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
37. Servicii de construcţii, servicii de reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2020 07857
(151) 30/10/2020
(732) RIGS & TRICKS SRL, STR.

ADUNAŢI NR. 10A, PARTER,
CAMERA 1, JUD. ILFOV,
SAT DARVARI, COMUNA
CIOROGÎRLA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Micromania
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de educaţie, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
servicii oferite de parcuri tematice.

───────

(210) M 2020 07858
(151) 30/10/2020
(732) AIM HR OUTSOURCING SRL,

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

(540)

aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roșu, alb, negru

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

STR. W.A. MOZART NR. 168, 
NR.2, BUCUREȘTI, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.13

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

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 web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, ținerea
evidenţei contabile/contabilitate, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, testare psihologică în
vederea selectării de personal, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
administrarea resurselor umane şi servicii de
recrutare, întocmirea ştatelor de salarii, servicii
de prelucrare de date în domeniul întocmirii
ştatelor de salarii, servicii de consultanţă
comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului prin evaluarea posturilor,
servicii de recrutare a personalului şi agenţii
de ocupare a forţei de muncă, administrarea
resurselor umane şi servicii de recrutare,
servicii de intervievare (pentru recrutarea
de personal), asistenţă privind recrutarea şi
plasarea de personal, furnizare de informaţii
privind recrutarea forţei de muncă, servicii
de plasare şi recrutare de personal, servicii
de consultanţă în domeniul resurselor umane
(coaching sau consiliere în carieră, centre de
evaluare dezvoltare, audit de resurse umane,
servicii de diagnoză organizaţională, alte servicii
în domeniul resurselor umane), servicii de
punere la dispoziţie de personal, servicii de
salarizare şi administrare de personal pentru
angajaţii clienţilor, alte servicii de furnizare şi
management al forţei de muncă, consultanţă
pentru conducerea afacerilor şi management,
servicii de secretariat, activităţi de studiere a
pieței și sondare a opiniei publice.
37. Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii şi
exploatare pentru calculatoare şi imprimante.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de consultanţă
privind educaţia şi pregătirea profesională

a managerilor şi a personalului, consiliere
si coaching (ghidare vocațională) cu privire
la carieră, servicii de consultanţă cu
privire la educaţie şi instruire, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, consiliere în
carieră (educație).
42. Servicii IT, activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, consultanţă privind legislaţia muncii
şi salarizarea.

───────

(210) M 2020 07859
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA NR. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

Presto

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
software, aplicații software descărcabile,
platforme de software colaborative (software),
middleware (software intermediar) pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
de administrare de afaceri, software de

(591) Culori revendicate: verde, 
portocaliu,mov

(591) Culori revendicate: verde, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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calculatoare pentru comerț electronic, software
de autentificare, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, baze de date computerizate,
conținut media stocat sau descărcabil, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
restaurante virtuale pentru livrare și comenzi,
software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente,
controlere programabile, publicații electronice
descărcabile.
35. Prelucrare electronică a comenzilor,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, informare comercială cu privire
la produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănutul și cu ridicata în legătura cu
alimente si băuturi, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrarea
afacerilor în sistem de franciză, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de intermediere comercială, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, servicii de stocare a alimentelor,
servicii de transport de alimente, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri, livrare
de pizza, livrare de alimente, servicii de livrare,
livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,

servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii.

───────

(210) M 2020 07860
(151) 30/10/2020
(732) ION CONSTANTINESCU, SAT

CÂNDEȘTI-VALE NR. 286,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COM.
CÂNDEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

Up Electricity

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

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

───────

(591) Culori revendicate: roșu, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07862
(151) 30/10/2020
(732) NILBIDI TRANS, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL.
A1, SC. 2, AP. 60, JUDEȚUL
BRĂILA, BRĂILA, 810060, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

SHINE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 17.02.01; 27.05.01

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

3. Geluri pentru albirea dinților, paste pentru
albirea dinților, creme pentru albirea dinților,
benzi de albire a dinților, preparate de
albire a dinților, benzi de albire pentru dinți
impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice), praf de dinți, paste de dinți, praf
de dinți hidratat, pastă de dinți ingerabilă,
pastă de dinți nemedicinală, preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, geluri pentru curățatea dinților, produse
pentru lustruirea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, produse pentru îngrijirea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
preparate masticabile pentru curățarea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, produse
pentru curățarea dinților și ape de gură,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii și a
dinților, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal.
5. Agenți corozivi pentru tratarea suprafeței
dinților, produse medicinale pentru curățarea

dinților, materiale stomatologice pentru
duplicarea mulajelor de dinți, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților.
9. Dispozitive de protecție pentru dinți.
11. Sterilizatoare pentru periuțe de dinți.
21. Periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
perii de dinți electrice, cutii pentru periuțe
de dinți, recipiente pentru periuțe de dinți,
periuțe interdentale pentru curățarea dinților,
distribuitoare de pastă de dinți, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe
de dinți, capete pentru periuțe de dinți
electrice, cutii pentru păstrarea dinților artificiali,
recipiente pentru produse de curățare a dinților,
pulverizatoare pentru curățarea gingiilor și a
dinților, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dușuri de gură pentru curățarea dinților
si gingiilor, truse de îngrijire dentară conținând
periuțe de dinți și ață dentară, aparat pentru
curățarea dinților și gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă.

───────

(210) M 2020 07863
(151) 30/10/2020
(732) ANDREEA-MARIA ORNEA,

STR. PANSELELOR, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IQ Economy Club Priceless

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

41. Servicii educative și de instruire.
───────
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(540)

T

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.01.01

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, management de afaceri
comerciale, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor.
42. Actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, actualizare și întreținere de
software și programe de calculator,
actualizarea și ameliorarea software-ului
de calculator, actualizarea software-ului,
actualizarea software-ului pentru computer,
configurare de software de calculator, creare,
întreținere și modernizare de software de
calculator, creare, întreținere și adaptare de
software, creare de software, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de hardware si software
de calculator, dezvoltare de software în cadrul
publicării de software, dezvoltare de software,
dezvoltare de soluții de aplicații software de

calculator, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, dezvoltare și testare de
software, dezvoltare și întreținere de software de
calculator, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, eliminarea
erorilor de software de calculator pentru
terți, elaborarea (conceperea) de software de
calculator, elaborare și actualizare de software
informatic, elaborare de software, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, închirierea și întreținerea software-ului
de computer, instalare, actualizare și întreținere
de software de calculator, instalare de software
pentru baze de date, inginerie de software,
instalarea de software, instalare, întreținere,
reparare și service de software de calculator,
instalare, întreținere, actualizare și îmbunătățire
de software de calculator, instalare, întreținere
și actualizare de software pentru baze de date,
instalare, întreținere și actualizare de software
de calculatoare, instalare, reparare și întreținere
de software de calculator, instalare, inițiere și
întreținere de software de calculator, instalare
și întreținere de software pentru baze de date,
instalare și personalizare de aplicații software
de calculator, întreținere, reparații și actualizare
de software, întreținere și reparare de software,
întreținere și modernizare de software de
calculator, întreținere și actualizare de software
de calculator, întreținere de software, întocmire
de rapoarte referitoare la programe pentru
calculator, întocmire de rapoarte referitoare
la programare de calculator, modernizare
de software de calculatoare, programare
de software pentru gestionarea bazelor de
date, programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea și organizarea
datelor, proiectare, actualizare și întreținere de
software de calculator, proiectare de hardware
și software pentru calculator, proiectare de
software, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, proiectare de
software pentru baze de date informatice,
proiectare, întreținere, închiriere și actualizare
de software de calculator, proiectare, întreținere,
dezvoltare și actualizare de software de
calculator, proiectare, întreținere și actualizare
de software de calculator, proiectare și
dezvoltare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare

(591) Culori revendicate:  alb (HEX
#ffffff),  verde  (HEX  #4daf51,
#91b553,#cddc39 , #8ac347)

(210) M 2020 07864
(151) 30/10/2020
(732) EXGHTS, 

BD. 15 NOIEMBRIE NR. 44, 
ET. 1, AP. 3, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
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și dezvoltare de hardware și software de
calculator, scriere și actualizare de software de
calculator, scriere de software de calculator,
reparare de software de calculator, proiectare
și scriere de software de calculator, servicii
de calibrare privind software-ul de calculator,
servicii consultative și informații despre software
de calculator, servicii de instalare și întreținere de
software, servicii pentru scrierea de software de
calculator, servicii pentru proiectare de software
de calculator, servicii de proiectare privind
software-ul de calculator, servicii de programare
de software de calculator, testare de software de
calculator, întreținere de software de prelucrare a
datelor, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, închiriere de software
pentru prelucrarea datelor, închirieri de hardware
și software, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, închirierea de software,
închirierea de programe (software) pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, software
ca serviciu (SaaS), stocare electronică de
documente, stocare electronică de e-mailuri
arhivate, stocare electronică de fișiere și
documente, stocare electronică temporară de
informații și date.

───────

(210) M 2020 07866
(151) 09/11/2020
(732) ANASTASIA LOVE SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 145A,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

ANASTASIA LOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, articole de papetărie și de birou, cu
excepția mobilei, hârtie și carton.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile cosmetice și de toaletă.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de intermediere comercială, servicii
de agenții de import și export, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
servicii de promovare a vânzărilor, furnizare
de anunțuri publicitare prin internet, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizarea unui
catalog online cu informații comerciale pe
internet, publicitate online, publicitate, publicitate
și marketing, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, distribuire de materiale
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare, servicii
de furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, organizare de expoziții
comerciale, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de prezentări
de modă în scop promoțional, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovarea
vânzărilor pentru terți, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, marketing promoțional, marketing
digital, marketing de produse, marketing pe
internet, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comenzi online computerizate.

(591)    Culori revendicate: roz (HEX #d5066f),
negru

───────
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(210) M 2020 07867
(151) 30/10/2020
(732) HAMAT IMPEX SRL, STR.TUDOR

VLADIMIRESCU, NR.17, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

HAMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Jaluzele metalice, draperii metalice, obloane
metalice de interior, rulouri metalice, uși metalice
de garaj.
19. Jaluzele nemetalice, jaluzele confecționate
din materiale nemetalice, uși pliante nemetalice,
uși de garaj nemetalice.
24. Draperii textile, perdele din material textil
sau plastic, jaluzele din țesături.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale.

───────

(210) M 2020 07868
(151) 30/10/2020
(732) DADUANDU COSMETICS SRL,

STR.VLAD TEPES NR.40, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
NR.144, BL. ST2, SC. B, AP. 46,
JUDEŢ CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Just Blvck Coffee

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a cafelei
(exceptând transportul) în magazine specializate
cu vânzare la bucată, en-gross sau prin internet,
servicii de agenţii de import-export pentru cafea
şi alte produse din cafea, regruparea în avantajul
terţilor a produselor alimentare, băuturilor şi
produselor din tutun (exceptând transportul)
pentru a permite consumatorilor să le vadă şi să
se achiziţioneze comod.

───────
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(210) M 2020 07871
(151) 30/10/2020
(732) ONLINE SHOP SV S.R.L., STR.

STATIUNII, NR. 5, BL. E 5, SC. B,
ET. 4, AP. 16, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

ELDEPO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, clești (maşini), clești
pentru cabluri (maşini), clești cu prize multiple
(mașini), mașini-unelte pentru tăiat, unelte de
tăiat (maşini-unelte).
9. Dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, camere video
de supraveghere, echipamente electrice
și electronice de supraveghere video,
camere video pentru vânătoare, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive video de monitorizare a
bebelușilor, surse de alimentare (baterii), surse
de alimentare electronice, surse de alimentare
(transformatoare), surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare de joasă
tensiune, alimentatoare cu tensiune stabilizată,
mufe pentru cabluri electrice, microfoane,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
cabluri electronice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, mănunchiuri de cabluri, cabluri de
conectare, cabluri și fire, cabluri electrice
izolate, cabluri de fibră optică, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații, splittere

alimentare, sirene, avertizoare cu sirene
de alarmă, acumulatori alcalini, acumulatori
cu nichel-cadmiu, acumulatori secundari cu
litiu, acumulatori pentru energie fotovoltaică,
dispozitive de alarmă, instalații de alarmă,
sonerii de alarmă, senzori de alarmă, antifurt
cu alarmă, sisteme de alarmă, sisteme de
alarmă antiefracție, materiale pentru rețeaua
de electricitate (fire, cabluri), prize electrice,
conector prize (electrice), prize de relee,
adaptoare pentru prize, protecții pentru prize,
prize de telefon, prize pentru telefon, cutii
de prize electrice, prize de extensie pentru
telefoane, capace de siguranță pentru prize,
prize, fișe și dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), dulapuri de distribuție (electricitate),
dulapuri de distribuție (electricitate), dulapuri de
distribuție electrice, dulapuri adaptate pentru
aparate electrice, dispozitive de protecție
a surselor de tensiune, cabluri telefonice,
cabluri telefonice electrice, cutii ramificație
cabluri telefonice, cabluri de conectare pentru
telefon, tablouri de conexiune, tablouri de
distribuție, tablouri de contacte electrice,
tablouri de distribuție (electricitate), tablouri
de control electrice, tablouri de comandă
pentru telecomunicații, sonerii electrice, sonerii
(dispozitive de avertizare), sonerii electronice
fără fir pentru uși, conectori electrici izolați,
conectori de cabluri, conectori electrici pentru
terminale, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru fibra optică, conectori din metal
pentru cabluri cu filet, lămpi de semnalizare,
lămpi pentru camere obscure, suporturi de
perete adaptate pentru ecrane de televizor.
11. Corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru interior, corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare LED, LED-uri ambientale, corpuri de
iluminat cu LED, ansambluri de iluminat cu LED-
uri pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru automobile.
17. Bandă adezivă izolatoare, bandă izolatoare
adezivă.
20. Cleme nemetalice, cleme nemetalice pentru
cabluri, coliere (nemetalice) pentru fixarea
țevilor, dispozitive de fixare nemetalice,
elemente de fixare din plastic, dispozitive de
fixare cu filet, nemetalice, elemente de fixare,
nu din metal, pentru cabluri și țevi, cuie de
fixare, altele decât cele din metal, mijloace de
fixare pentru cabluri, conectori și suporturi, nu din
metal.

───────
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(540)

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

41. Servicii sportive și de fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, pregătire în
domeniul fitnessului, consultanță în materie
de fitness, antrenamente pentru sănătate și
de fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
antrenament personal în domeniul baletului,
servicii de antrenamente sportive, servicii
sportive, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, servicii educative, de divertisment și
sportive, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07873
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

(540)

PRESTO - Mai
mult decat pizza!

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de prepararea
alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii.

───────

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

(210) M 2020 07872
(151) 30/10/2020
(732) INGRID-KAROLA POKA, 

STR. DUNARII, NR. 31, AP. 14, 
JUDEŢ  CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ,  ROMANIA

BalleTonic

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA
MARIANA PORST, 
STR.MARGEANULUI, NR. 22, 
SECTOR5, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, 
STR, PICTOR ION NEGULICI, 
NR.12-14, SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 07874
(151) 30/10/2020
(732) VALENTIN VASILESCU, STR.

PELINULUI NR. 16, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PHOENIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.07.16; 03.07.24

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri
tip snack-bar, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2020 07875
(151) 30/10/2020
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, 060787, ROMANIA

(540)

THE EXTRAORDINARY
OF NORMALITY

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare de
afaceri, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul relației cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de cumpărări colective,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE 
NR.  51, CLADIREA VIVANDO, 
BIROURI  A14-A15, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  ROMANIA
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vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distribuția și comercializare de
produse, distribuirea de eşantioane.

───────

(210) M 2020 07876
(151) 30/10/2020
(732) ALIN-CONSTANTIN ANGHEL,

STR. CAP. ILINA, NR. 6, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MARGEANULUI NR. 22, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

salad Factory

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 11.03.05

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cafenea, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi în internet-
cafe, servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de ceainărie,
servicii de pizzerii, servicii ale bistrourilor, servicii
de baruri, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante fast-food, servicii de localuri tip
snack-bar, servicii oferite de rotiserii, servicii de
bufet salate.

───────

(210) M 2020 07877
(151) 30/10/2020
(732) COMPIEST ANVICO SRL,

STR.GH.DOJA NR.185, CORP
C5, ET. 4, JUD. MURES, TIRGU
MURES, 540212, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Raisa Mo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

9. 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.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeînchis, alb
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───────

(210) M 2020 07878
(151) 30/10/2020
(732) MARIA ALINA POCHESCU,

ALEEA ROSIORILOR NR. 1, SC. C,
AP.45, JUD. SIBIU, SIBIU, 550344,
SIBIU, ROMANIA

(540)

PIZZA Prima pentru
campionul din tine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.02; 24.05.25

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

30. Pizza, sandvisuri, spaghete, sos pentru
paste, cafea, cafea aromată, cafea solubilă,
cafea decafeinizată, cafea măcinată, înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, amestecuri de cafea,
cafea cu lapte, băuturi din cafea, pungi de cafea,
umplute, ceai, ceai instant, ceai rooibos, ceai
alb, ceai negru, ceai negru (ceai englezesc), ceai
verde, mate (ceai), chai (ceai), ceai oolong (ceai
chinezesc), ceai darjeeling, ceai tieguanyin,
produse din cacao, hamburgeri (sandvișuri),
sandvișuri care conțin hamburgeri, făină, făină
comestibilă, făină vegetală, făină de copt, făină
de cereale, făină de mei, făină de fasole, făină de
ovăz, făină de aluat, făină pentru prăjituri, făină
de orez, amestecuri de făină, făină de soia, făină
pentru gogoși, făină pentru pizza, făină de orz,
făină de năut, făină de linte, făină de migdale,
făină cu trufă, făină de ovăz instant, amestec de
făină pentru alimente, gnocchi pe bază de făină,
colţunaşi pe bază de făină, preparat din cereale
(făină alimentară), făină din amidon de orez,
făină de orz (pentru alimente), terci din făină de
orez, aperitive sărate pe bază de faină, făină
de ovăz pentru consum uman, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină de porumb
de uz alimentar, alimente sărate preparate din

făină de cartofi, snack-uri preparate din făină
de cartofi, produse de patiserie din făină de
cartofi, produse de cofetărie pe bază de făină,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, prăjituri
uscate din făină de orez cu zahăr (rakugan),
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
pâine, pâine indiană, pâine proaspătă, pâine
pita, pâine multicereale, pâine semicoaptă, pâine
prăjită, pâine nefermentată, pâine daneză, pâine
crocantă, pâine integrală, biscuiți din pâine,
chifle moi (pâine), pâine fără gluten, pâine cu
umplutură, hamburgeri în pâine, pâine și chifle,
aluat de pâine, pâine de malț, pâine umplută cu
fructe, amestecuri pentru pâine integrală, pâine
făcută cu drojdie, pâine aromată cu condimente,
pâine coaptă în prealabil, cremă de ciocolată
pentru pâine, pâine cu semințe de soia, pâine
cu bicarbonat de sodiu, preparat de pâine
cu malț, pâine sub formă de bastoane, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine cu fasole roșie
dulce, amestecuri pe bază de pâine pentru
umpluturi, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, gustări care constau în principal
din pâine, patiserie, pricomigdale (patiserie),
pateuri (patiserie), scoici de patiserie, produse
de patiserie, specialități de patiserie, amestecuri
de patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), rulouri
(produse de patiserie), produse de patiserie
aromate, amestecuri preparate de patiserie,
pateuri (produse de patiserie), produse de
patiserie vieneză, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie conținând creme, scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), preparate aromatice pentru produse
de patiserie, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, fulgi de patiserie
de unt de arahide, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
congelate cu umplutură de legume, produse de
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patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), bomboane
nemedicinale (cofetărie), drajeuri romboidale
(cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie congelate, trufe (produse
de cofetărie), zefir (produse de cofetărie), pastila
(produse de cofetărie), chipsuri de cofetărie
pentru copt, biluțe de zahăr pentru cofetărie,
glazură pentru produse de cofetărie, deserturi
preparate (produse de cofetărie), produse de
cofetărie înghețate (nemedicamentoase), mentă
pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie din ciocolată, mentă pentru utilizare
în cofetărie, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din nuci, batoane de
lemn dulce (cofetărie), esențe folosite pentru
produse de cofetărie, altele decât uleiurile
esenţiale, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, drajeuri de fructe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie în formă lichidă,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
pe bază de arahide, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, bucăți de zahăr cristal
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de produse de cofetărie din zahăr, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele decât
cele pentru uz medical, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, înghețată, șerbeturi (înghețată)
înghețată vegană, înghețată cu fructe, înghețată

de fructe, sosuri pentru înghețată, amestecuri
de înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, lapte congelat (înghețată), torturi
de înghețată, conuri pentru înghețată, cornete
pentru înghețată, gheață brută și înghețată,
prafuri de înghețată instant, înghețată de iaurt
(înghețate), înghețată infuzată cu alcool, prăjituri
pe bază de înghețată, băuturi pe bază de
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
agenți organici de legare pentru înghețată,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de înghețată pe bază
de soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, arome
folosite pentru prepararea de înghețată (altele
decât esențele eterice sau uleiuri esențiale),
pizza, pizza (preparată), pizza preparată, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, pizza conservată,
pizza congelată, blaturi de pizza, blat de pizza,
crusta de pizza, sosuri pentru pizza, amestecuri
de pizza, paste pentru încorporare în pizza,
amestec pentru aluat de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, mâncăruri preparate sub
formă de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, sandvișuri cu carne, înveliș pentru
sandvișuri, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin file de
pește, sandvișuri care conțin carne de vită
tocată, spaghete, spaghete cu sos de roșii
la conservă, paste ziti, paste uscate, paste
congelate, paste prăjite, sos pentru paste, salate
de paste, paste alimentare (aluaturi), paste
alimentare proaspete, scoici din paste, fermenți
pentru paste, paste pentru supe, paste făinoase
umplute, paste din hrișcă, paste din quinoa,
paste din orez, paste din năut, mâncăruri care
includ paste, paste alimentare cu curry, paste din
grâu integral, paste cu legume (sosuri), alimente
cu paste la conservă, alimente din paste
făinoase uscate, paste sub formă de foi, rulade
de paste pentru gyoza, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, paste făinoase alimentare
pentru consum uman, cereale pentru utilizare
la prepararea pastelor, condimente pe bază de
legume pentru paste, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste, mâncăruri liofilizate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri criodesicate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri gata preparate,
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deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste.
39. Servicii de livrare de pizza.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
ceainării, servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii de fast-fooduri,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 07879
(151) 30/10/2020
(732) S.C. PARADIS MOLDOVA S.R.L.,

STRADA BANU ANTONACHE
NR. 40-44, ETAJ 1, BIROUL NR.
HD10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PARADIS JEWELLERY

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.07

clase:
8. Tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), argintărie
(cuțite, furculițe și linguri), linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, lingurițe de ceai,
cuțite din argint masiv, furculițe.
14. Ceasuri, ceasuri automate, cronografe
(ceasuri), ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri industriale, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri de referință (ceasuri etalon),
ceasuri din aur, cutii pentru ceasuri, închizătoare
pentru ceasuri, cadrane pentru ceasuri, ace
pentru ceasuri, ceasuri de mână, mecanisme

de ceasuri, ceasuri cu embleme, ceasuri
de damă, ceasuri cu brățară, piese pentru
ceasuri, ceasuri în miniatură, ceasuri cu
cuarț, ceasuri cu lanț, lanțuri pentru ceasuri,
ceasuri cu ceramică, accesorii pentru ceasuri,
oscilatoare pentru ceasuri, ceasuri și ceasuri
de mână în general, brățări metalice pentru
ceasuri, ceasuri din metale prețioase, oscilatoare
pentru ceasuri mecanice, ceasuri placate cu
aur, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri de mână elegante, ceasuri din aur
laminat, brățări și ceasuri combinate, cutii
pentru ceasuri (ajustate), mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, brățări pentru ceasuri de
mână, huse pentru ceasuri de mână, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasornice și
ceasuri de mână, casete pentru ceasuri de
mână, casete de prezentare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasornice și ceasuri, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, curele
pentru ceasuri de mână, curele de încheietură
pentru ceasuri, ceasuri mecanice cu întoarcere
automată, ceasuri cu mecanisme cu cuarț,
ceasuri digitale care includ radiouri, cutii de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri mecanice
cu întoarcere manuală, carcase de ceasuri
de mână, curele din plastic pentru ceasuri,
coroane pentru ceasuri de mână, casete de
prezentare pentru ceasuri, ceasuri de mână
cu pedometre, ceasuri de mână din argint,
ceasuri de mână din platină, cutii adaptate
pentru păstrarea ceasurilor, ceasuri cu o funcție
de memorare, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, ceasuri de mână cu aparate gps,
mecanisme acționate electric pentru ceasuri de
mână, mecanisme acționate electronic pentru
ceasuri de mână, cutii pentru ceasuri de mână
și ceasornice, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, brățări
(bijuterii), brățări de aur, brățări de argint, brățări
de ceas, brățări din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), brățări placate cu aur,
brățări placate cu argint, lănțișoare de bijuterie
pentru brățări, lanțuri din metale prețioase
pentru brățări, brățări de plastic sub formă de
bijuterii, brățări fabricate din materiale textile
brodate (bijuterii), inele de logodnă, verighete,
bijuterii, bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
coliere (bijuterii), amulete (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
inele (bijuterii), lanțuri (bijuterii), broșe decorative

(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(bijuterii), bijuterii cu diamante, bijuterii de damă,
bijuterii din aur, lanțuri de bijuterii, bijuterii (casete
de -), casete de bijuterii, pietre pentru bijuterii,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii fabricate din
argint, bijuterii pentru uz personal, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii pentru copii,
bijuterii din platină, bijuterii de corp, bijuterii
confecționate din aur, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), casete pentru bijuterii
(montate), bijuterii confecționate din cristal, fir de
argint (bijuterii), bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii din pietre prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii din metale prețioase
placate, piese și accesorii pentru bijuterii, cutii
pentru bijuterii din metale prețioase, casete
din metale prețioase pentru bijuterii, casete de
bijuterii din metale prețioase, inele (bijuterii)
confecționate din metale prețioase, lanțuri
confecționate din metale prețioase (bijuterii),
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
acoperitoare pentru inele ca bijuterii pentru
protecția împotriva impactului, abraziunii și
deteriorării monturii și pietrelor, metale prețioase
21. Veselă, platouri (veselă), suporturi pentru
veselă, veselă din sticlă, veselă pentru servit,
veselă din ceramică, servicii de ceai (veselă),
servicii de cafea (veselă), pahare (veselă de
băut), veselă (ustensile de uz casnic), veselă,
articole de bucătărie și recipiente, veselă, altele
decât furculițe, cuțite și linguri, pahare fără picior
(veselă pentru băut), pocale, căni de cafea,
căni, seturi de cafea formate din cești și farfurii,
ceainice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comenzi online, managementul și administrarea
afacerilor, organizare de expoziții comerciale,
servicii de analiză și cercetare de piață, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
online, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate directă prin poștă,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, închiriere
de spațiu publicitar online, furnizare de materiale
publicitare online, publicare de materiale

publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare.

───────

(540)

CORIL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.17

clase:
7. Maşini şi aparate electrice de curățare
(lustruire).
9. Instalații electrice antifurt, instalații de
cabluri electrice, instalații de control (electrice),
cablu izolat pentru instalații electrice, instalații
electrice pentru controlul debitului, instalații
electrice de control al accesului, dispozitive
electrice de control al încărcării acumulatorilor,
instalații electrice pentru controlul de la
distanță al operațiilor industriale, cabluri electrice
izolate, cabluri electrice cu izolație minerală,
contoare electronice, circuite electronice,
amplificatoare electronice, agende electronice,
organizatoare electronice, semiconductoare
electronice, sonerii electronice, dinamometre

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

(210) M 2020 07880
(151) 30/10/2020
(732) ILEANA-BEATRICE COMAN, 

STR. MAIOR ION CORAVU NR. 6,
ET. 1, AP. 2, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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electronice, controlere electronice, cabluri
electronice, decodificatoare electronice,
conectoare electronice, selectoare electronice,
componente electronice, memorii electronice,
calculatoare electronice, tuburi electronice,
afisaje electronice, lacăte electronice,
transformatoare electronice, cântare electronice,
balanțe electronice, table electronice, ecrane
tactile (electronice), inductoare electronice,
bobine electronice, ecrane electronice tactile,
aparate topografice (electronice), circuite
electronice logice, circuite integrate electronice,
afișaje numerice electronice, alarme electronice
antiefracție, circuite electronice pasive,
controlere electronice digitale, dispozitive antifurt
electronice, întrerupătoare tactile electronice,
circuite electronice imprimate, componente
electronice optice, aparate electronice audio,
dispozitive de afișaj electronice, carcase pentru
comutatoare (electronice), sisteme de control
electronice, unități electronice de control,
suporturi de date electronice, unități de
memorie electronice, circuite electronice de
memorie, surse de alimentare electronice,
module de încărcare electronice, stații de
andocare electronice, aparate electronice pentru
difuziune, carduri de identitate electronice,
unități de codificare electronice, regulatoare
electronice de turație, regulatoare de viteză
(electronice), sonerii electronice de avertizare,
reductoare de viteze (electronice), aparate
electronice de navigație, huse pentru agende
electronice, circuite electronice de control,
carduri cu circuite electronice, plăci de
circuite electronice, case de marcat electronice,
emițătoare de semnale electronice, șabloane
pentru marcare electronice, cântare electronice
digitale portabile, calculatoare electronice de
buzunar, cartușe de inserat electronice,
etichete electronice pentru mărfuri, panouri
electronice pentru notițe, dispozitive electronice
de reglare, sisteme electronice de intrare,
relee electronice în miniatură, seturi de
încuietori electronice, carduri electronice de
acces, componente electrice și electronice,
aparate electronice de control, componente
electronice pentru calculatoare, calculatoare
electronice de birou, conectoare pentru
circuite electronice, invertoare de frecvență
(electronice), ghiduri de undă (electronice),
repertoare electrice sau electronice, baze de
date (electronice), instalații de comunicații
electronice, etichete electronice de siguranță,
table electronice de scris, variatoare electronice
de viteză, panouri de afișare electronice,
cititoare de cartele electronice, controlere
de proces (electronice), circuite electronice

de control pentru instrumente muzicale
electronice, microscoape electronice cu scaner,
microscoape electronice cu transmisie, mijloace
de stocare electronice, filtre audio (crossovere)
electronice, generatoare electronice de numere,
instrumente electronice de control, circuite
(electrice sau electronice), aparate electronice
de codare, convertizoare electronice de
frecvență, software pentru plăți electronice,
cronometre electronice de bucătărie, table
electronice interactive whiteboard, receptori
de semnale electronice, sisteme electronice
de navigație, aparate electronice de
supraveghere, sisteme de închidere electronice,
transformatoare electronice de putere,
dispozitive electronice de telecomunicații,
aparate pentru supravegherea țintei
(electronice), circulatoare (componente electrice
sau electronice), programe descărcabile
pentru jocuri electronice, software de jocuri
electronice pentru dispozitive electronice
de mână, încuietori de uși electronice,
încuietori electronice pentru uși, cântare
electronice pentru uz personal, dispozitive
electronice de apelare telefonică, aparate
pentru procesarea plăților electronice, unități
centrale de procesare (electronice), aparate
electronice pentru afișarea scorurilor, unități
pentru controlul procesului (electronice), aparate
electronice pentru identificarea animalelor,
aparate electronice pentru analizarea culorilor,
aparate electronice pentru înregistrarea
vitezei, alarme electrice și electronice
antifurt, aparate pentru localizarea obiectivelor
(electronice), cipuri de siliciu (componente
electronice), aparate pentru îndrumarea
circulației (electronice), telecomenzi pentru
comanda produselor electronice, terminale
securizate pentru tranzacții electronice,
sisteme de poziționare globală electronice,
echipamente electronice pentru prelucrarea
informațiilor, tuburi electronice cu vid (radio),
rigle gradate pentru cântare electronice,
transmițătoare pentru transmisia semnalelor
electronice, publicații electronice care conțin
jocuri, mașini de controlat bilete electronice,
dispozitive electronice de alarmă antiefracție,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, componente electronice utilizate la
mașini, dispozitive electronice de supraveghere
pentru bebeluși, dispozitive de testare pentru
piese electronice, dispozitive electronice pentru
transmiterea semnalelor audio, dispozitive
electronice de măsurare a distanței, sisteme
electronice de control al energiei, mașini
electronice pentru înregistrarea operațiunilor
financiare, instrumente electronice de control al
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sincronizării, aparate de localizare a obiectivelor
(electronice), terminale electronice la puncte
de vânzare, echipamente de testare pentru
aparate electronice, aparate de testare pentru
echipamente electronice, carduri electronice
pentru procesare de imagini, sisteme electronice
de comandă pentru mașini, cipuri electronice
pentru fabricarea circuitelor integrate, aparate
de urmărire a țintei (electronice), software
pentru asigurarea securității poștei electronice,
dispozitive electronice de comandă la distanță,
dispozitive electronice de editare a textelor,
module de control (electrice sau electronice),
panouri electronice pentru afișarea de mesaje,
aparate electronice de control al proceselor,
aparate de control al proceselor (electronice),
unități electronice de control al proceselor,
instrumente electronice de control al proceselor,
circuite electronice care contin date programate,
aparate și instrumente electronice de urmărire,
dispozitive de comunicații electronice digitale
portabile, publicații electronice în domeniul
tehnologiei interactive, sonerii electronice fără
fir pentru uși, divizoare electronice de semnal
pentru microfoane, hărți electronice care pot
fi descărcate, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, suporturi de
informație (electrice sau electronice), aparate
de control pentru circulație (electronice),
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, distribuitoare electronice de
tichete pentru parcare, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cipuri electronice cu
circuite integrate de memorie, controlere
electronice pentru acționarea automată a
supapelor, aparate de verificare pentru testarea
echipamentelor electronice, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, căști pentru
aparate electronice portabile pentru jocuri,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, monitoare pentru aparate de jocuri
electronice portabile, sisteme electronice de
bord pentru frânare automată, amortizatoare
de vibrații pentru echipamente electronice
audio, balasturi electronice pentru activarea
lămpilor cu descărcare, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, indicatoare
de tip pointer electronice emițătoare de lumină,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, sisteme pentru puncte de vânzare
electronice (epos), sisteme electronice de
securitate pentru rețele casnice, termometre
electronice, altele decât cele de uz medical,
dispozitive de închidere electronice pe bază
de cartelă, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), baze de date
electronice înregistrate pe suporturi informatice,

componente electronice pentru aparate de jocuri
de noroc, aparate electronice pentru controlul
la distanță al semnalelor, cd-rom-uri care
conțin registre telefonice electronice, software
de calculator folosit în domeniul publicării
electronice, sisteme electronice de control al
accesului în clădiri, instrumente și aparate
electronice de navigație și localizare, aparate și
instrumente electrice și electronice de securitate,
middleware (software intermediar) pentru
administrarea funcțiilor software pe dispozitive
electronice, software de calculator folosit pe
dispozitive electronice digitale mobile și alte
aparate electronice de larg consum, aparate si
instrumente electronice de instruire si didactice,
sisteme electronice de distribuire de semnale
audio/video, software de comerț electronic și
de plăți electronice, interfețe electronice pentru
platforme de simulatoare de mișcare, aparate
și instrumente pentru acumularea utilizării
energiei electronice, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, componente electronice pentru
card-uri de memorie cu miniprocesor, stații de
control de la distanță (electrice sau electronice),
convertoare electronice de frecvență pentru
electromotoare de mare viteză, dispozitive de
verificare a caracteristicilor tuburilor electronice
cu vid, aparate electronice de înregistrat
temperatura, nu de uz medical, telecomenzi
fără fir pentru dispozitive electronice portabile
și calculatoare, dispozitive electronice digitale
purtabile care permit accesul la internet, pedale
pentru efecte electronice destinate utilizării
cu amplificatoare de sunet, doze electronice
de redare (pick-up) pentru chitare și basuri,
aparate electronice pentru testarea sterilității
produselor farmaceutice și soluțiilor injectabile,
carduri electronice cu cip fără conținut (carduri
inteligente fără conținut), drivere software pentru
dispozitive electronice care permit hardware-
ului de calculator și dispozitivelor electronice
să comunice unele cu altele, monitoare
electronice de temperatură, altele decât cele
pentru uz medical, aparate de monitorizare
electronice, altele decât cele pentru uz medical,
software pentru gestionarea operațională a
cardurilor magnetice și electronice portabile,
carduri magnetice sau electronice de identificare
utilizate la plata serviciilor, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case
de marcat, brelocuri electronice sub formă de
dispozitive de comandă la distanță, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uși cu interblocare, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
software pentru care permite furnizarea de medii
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electronice prin internet, diagrame electronice
utilizate pentru a identifica puterea de acoperire
a vopselei, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
procesoare electronice pentru semnale audio
pentru a compensa distorsiunea sunetului în
difuzoare, monitoare electronice de dioxid de
carbon (altele decât cele pentru uz medical),
module hardware de calculator utilizate în
dispozitive electronice care folosesc internetul
lucrurilor (iot), simulatoare electronice pentru
antrenamente sportive (aparate didactice pe
bază de software și hardware de calculator),
dispozitive de indicare electronice cu senzor
tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme
electrice, electronice și mecanice, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu
ajutorul sistemului de poziționare globală sau
a rețelelor de comunicare celulară articolelor
pierdute, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală,
transmițătoare (telecomunicații), emițătoare
(telecomunicații), cabluri de telecomunicații,
selectoare de telecomunicații, echipamente
de telecomunicații, rețele de telecomunicații,
aparate de telecomunicații, multiplexoare
pentru telecomunicații, aparate mobile de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
portabile, comutatoare automate (pentru
telecomunicații), comutatoare manuale pentru
telecomunicații, aparate pentru telecomunicații
digitale, aparate de telecomunicații
programabile, software de telecomunicatii,
centrale pentru telecomunicații, antene pentru
rețele de telecomunicații, siguranțe pentru
aparate de telecomunicații, dispozitive mobile
de telecomunicații, aparate electrice pentru
telecomunicații, siguranțe (pentru aparate de
telecomunicații), conectoare pentru aparate
de telecomunicații, comutatoare (pentru
aparate de telecomunicații), programe de
calculator folosite în telecomunicații, stații
de bază de telecomunicații, tablouri de
comandă pentru telecomunicații, aparate de
telecomunicații cu fibră optică, transformatoare
electrice (pentru aparate de telecomunicații),
condensatoare electrice (pentru aparate de
telecomunicații), rezistențe electrice (pentru
aparate de telecomunicații), becuri indicatoare

pentru aparate de telecomunicații, becuri
pentru semnalizatoare (pentru aparatele de
telecomunicații), doze de redare pentru aparate
de telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, aparate de
telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de procesare a semnalelor de telecomunicații,
ansambluri de plăci cu circuite pentru
telecomunicații, controlere pentru stații de
bază (bsc) pentru telecomunicații, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, instrumente de telecomunicații
utilizate în cadrul rețelelor radio celulare,
baterii destinate utilizării la dispozitive mobile
de telecomunicații, aparate de telecomunicații
destinate utilizării cu rețele de telefoane
mobile, aparate de testare electronică destinate
utilizării în domeniul telecomunicațiilor, căști
pentru utilizare împreună cu dispozitive mobile
de telecomunicații, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, aparate de telecomunicații
care se poartă în combinație cu hainele,
acumulatori, electrici, alarme acustice/alarme
sonore, adaptoare electrice, antene, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, amplificatoare,
roboţi telefonici, sisteme de avertizare
anti-furt, corpuri de iluminat (electricitate),
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
baterii, electrice, pentru vehicule/acumulatoare,
electrice, pentru vehicule, baterii pentru
iluminat, baterii, electrice, încărcătoare de
baterii, sonerii (dispozitive de avertizare),
cutii de branşament (electricitate), cabluri,
electrice, maşini de calculat, întrerupătoare
de circuit, cabluri coaxiale, comutatoare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, condensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
contacte, electrice, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă
de cupru, izolată, cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
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electrice, redresoare de curent, cutii
de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), conducte (electricitate), tuburi
de protecţie pentru cablurile de electricitate,
materiale pentru reţelele electrice (fire de
sârmă, cabluri), garduri electrificate, sisteme
electronice de control al accesului pentru
uşile cu interblocare, cabluri cu fibră optică,
fire fuzibile, siguranţe, aparate de înaltă
frecvenţă, detectoare cu infraroşu, dispozitive
de intercomunicare interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), cutii de joncţiune
(electricitate), manşoane de joncţiune pentru
cablurile electrice, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrice, prize electrice, prize
electrice, rezistenţe, electrice, transformatoare
amplificatoare, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, comutator temporizat, automat,
transformatoare (electricitate), transmiţătoare
(telecomunicaţii), seturi de transmisie
(telecomunicaţii), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice.
11. Instalații sanitare electrice, lămpi pentru
instalații electrice, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminare electrice de interior,
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic.
17. Izolatoare pentru cabluri, izolatori pentru
cabluri electrice, acoperiri izolatoare pentru
manșoane pentru cabluri electrice, acoperiri
izolatoare pentru protejarea electrică a cablurilor,
pânze din amiant folosite ca izolații pentru cablu.
37. Deparazitarea instalațiilor electrice, servicii
de instalații electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instalații electrice de gătit, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate
și instalații non-electrice de gătit, reparații de
dispozitive electrice, reparații sau întreținere
de motoare electrice, instalare și reparații de
aparate electrice, reparații de plite non-electrice
pentru gătit, reparații sau întreținere de aparate
de iluminat electrice, reparații sau întreținere
de mașini electrice de curățat podele, servicii
de reparații pentru generatoare electrice și
turbine eoliene, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de distribuție sau control
al energiei electrice, instalații de mașinării
electrice și de generatoare, recondiționare,
reparare și întreținere a instalațiilor electrice,

reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, reparații
de aparate electronice, reparare și întreținere
de instalații electronice, reparare și întreținere
de aparate electronice, instalarea de rețele de
comunicații electronice, întreținerea sistemelor
electronice și de aer condiționat, servicii
de reparații pentru echipamente comerciale
electronice, reparare de sisteme pentru case
de marcat electronice, reparare și întreținere
de panouri de afișare electronice, furnizare de
informații privind construcții folosind mijloace
electronice, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, reparare sau
întreținere de mașini și aparate electronice,
instalare de echipamente și facilități pentru
conferințe electronice, instalare de sisteme
de calculator care conțin circuite electronice
cu semiconductoare, servicii de electricieni,
servicii asigurate de electricieni, instalații
pentru telecomunicații, întreținere de aparate
de telecomunicații, instalare de rețele de
telecomunicații, cablare pentru telecomunicații
în clădiri, repararea mașinilor și aparatelor
de telecomunicații, instalare și reparații de
rețele de telecomunicații, instalare și reparare
de hardware de telecomunicații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, reparații sau întreținere de
mașini și aparate de telecomunicații, instalare
hardware de calculator și a aparatelor
de telecomunicații, întreținere și reparare,
întreținere și reparare de rețele, de aparate și
de instrumente de telecomunicații, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului.
38. Comunicări electronice de date (transmisie),
transmisie de date electronice, transmisie
de mesaje electronice, retransmisie de
mesaje (electronice), comunicații prin rețele
electronice, expediere de mesaje electronice,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicații electronice, consultanță privind
comunicațiile electronice, exploatarea sistemelor
electronice de comunicații, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii
de schimb de date electronice, furnizarea
accesului la site-uri electronice, transmitere de
informații prin mijloace electronice, servicii de
comunicații electronice pentru bănci, servicii de
retransmitere de mesaje electronice, trimitere
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și recepție de mesaje electronice, colectare și
transmitere de mesaje electronice, comunicare
de informații prin mijloace electronice, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmitere
de mesaje prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, servicii
de transmitere de instrucțiuni electronice,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații
electronice, furnizare de legături de comunicații
electronice, furnizarea accesului la rețele de
comunicații electronice și la baze de date
electronice, furnizarea accesului la rețele de
comunicații electronice, servicii de consultanță
în domeniul comunicațiilor electronice, servicii
de comunicații electronice prin intermediul
calculatorului, servicii de comunicații electronice
pentru instituții financiare, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin antene, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin cablu, transmisie de informații prin rețele
electronice de comunicație, transmisie de
informații prin rețele de comunicații electronice,
transmisie de date prin intermediul unor
mijloace electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, furnizarea
accesului la baze de date electronice online,
furnizare (punere la dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații prin mijloace
electronice, transmisie de mesaje electronice
(servicii de date de e-mail), furnizare de
instalații de comunicare pentru schimbul de
date electronice, prestare de servicii de
comandă centrală pentru rețele de comunicații
electronice, servicii de comunicații electronice
cu privire la autorizarea cardurilor de credit,
transmisie electronică de date și documente prin
terminale de calculator și dispozitive electronice,
telecomunicatii, consultanță în telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, închirieri de aparate de
telecomunicații, închirieri de instalații de
telecomunicații, furnizare de instalații de
telecomunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, consultanță profesională
privind telecomunicațiile, informații în domeniul
telecomunicațiilor, exploatare de sisteme
de telecomunicații, transfer de date prin
telecomunicații, servicii telefonice și de
telecomunicații, servicii de consultanță în
telecomunicații, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de acces
al telecomunicațiilor, servicii de accesare
a telecomunicațiilor, servicii de informare
privind telecomunicațiile, închiriere de rutere
de telecomunicații, servicii de consultanță

privind telecomunicațiile, servicii de portaluri
de telecomunicații, administrarea unei rețele
de telecomunicații, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații, servicii
de telecomunicații pentru compoziții tipografice,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), servicii de telecomunicații între instituții
financiare, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, comunicare de date prin mijloace de
telecomunicații, transfer de apeluri telefonice
sau de telecomunicații, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații la internet,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea
de date, servicii de transmisie electronică
și de telecomunicații, servicii de binefacere
în domeniul telecomunicațiilor, servicii de
informații online privind telecomunicațiile,
servicii de rețele de telecomunicații mobile,
servicii de telecomunicații care folosesc
rețele radio celulare, asigurarea accesului la
telecomunicatiile in banda larga, servicii de
telecomunicații legate de comerțul electronic,
servicii de telecomunicații între rețelele
de calculatoare, închirieri de aparate și
instalații de telecomunicații, furnizarea canalelor
de telecomunicații destinate serviciilor de
teleshopping, furnizarea accesului la servicii
de stocare de telecomunicații, furnizare de
instalații de telecomunicații în scopuri educative,
exploatare de rețele de telecomunicații
în bandă largă, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, transfer
automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, servicii de telecomunicații
furnizate pe internet, intranet și extranet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
baze de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, închirieri
de echipament de telecomunicații inclusiv
telefoane și faxuri, furnizare de informații privind
tarifele din domeniul telecomunicațiilor, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri de internet,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de acces prin telecomunicații la centre de
servere, furnizarea accesului la infrastructuri
de telecomunicații pentru utilizatori terți, servicii
de informare și consiliere privind serviciile de
telecomunicații, furnizarea accesului la baze de
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date și la internet prin telecomunicații, închiriere
de dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, furnizare de conexiuni
de telecomunicații la internet într-un internet
café, servicii în domeniul telecomunicațiilor,
și anume servicii de comunicații personale,
furnizare de telecomunicatii wireless prin
intermediul retelelor de comunicatie electronica,
închiriere de linii de telecomunicații pentru
a accesa rețele informatice, servicii de
telecomunicații furnizate prin intermediul
rețelelor de fibră optică, transmitere de
semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, servicii de transmitere de date
printr-o rețea de telecomunicații, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului la canale de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de transmisie
și recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor
de telecomunicații, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet sau la baze de
date, transmisie de informații din baze de date
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații privind piața bursieră cu
ajutorul mediilor de telecomunicații, transmisie
de la distanță de semnale audio prin mijloace
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
respectiv, servicii isdn (rețea cu servicii digitale
integrate), servicii de telecomunicații pentru
obținerea de informații din bănci de date,
servicii de telecomunicații prin telefon pe
bază de cartele telefonice preplătite, servicii
de telecomunicații pentru asigurarea accesului
la baze de date computerizate, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, asigurarea
accesului la telecomunicații și a legăturilor la
bazele de date computerizate și la internet,
schimb electronic de date stocate în baze de
date accesibile prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, servicii de telecomunicații, și
anume, interceptarea și prevenirea apelurilor
nesolicitate de la operatorii de telemarketing,
transmisie și recepție (transmisie) de informații
din bazele de date prin intermediul rețelei
de telecomunicații, servicii de transmisie de
date cu debit ridicat pentru operatorii de
rețele de telecomunicații, furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, servicii
de telecomunicații, și anume, furnizare de
servicii de rețea de fibră optică, telecomunicații
prin intermediul terminalelor de calculator, prin

mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, furnizare de informații din registrul
de abonați de telefonie pentru asistență în
telecomunicații, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, transmisie de semnale pentru
comerț electronic prin sisteme de telecomunicații
și prin sisteme de comunicații de date,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-un
serviciu video la cerere, furnizare de acces
la telecomunicații și de linkuri la baze de
date computerizate și la internet, furnizare de
conexiuni de telecomunicații la o rețea de
calculatoare globală sau la baze de date,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la o
rețea globală de comunicații sau la baze de
date, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
transmiterea de faxuri, furnizarea de informaţii
în domeniul telecomunicaţiilor, trimiterea de
mesaje, închirierea de modemuri, comunicaţii
radio, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o
reţea globală de computer, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţă, servicii telegrafice, servicii de
telefonie, închirierea telefoanelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului, utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
42. Proiectare de sisteme electronice,
servicii de inginerie privind proiectarea de
sisteme electronice, managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice
a datelor (edp), consultanță cu privire la
programe de baze de date electronice,
dezvoltare și întreținere de software pentru
baze de date electronice, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, proiectare și dezvoltare de sisteme
de securitate a datelor electronice, servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice, consultanță tehnică pentru
proiectarea de mașini pentru fabricarea de
circuite electronice, consultanță tehnică în
legătură cu utilizarea de materiale pentru
pregătirea circuitelor electronice, furnizare de
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servicii de autentificare a utilizatorilor printr-
o tehnologie software și hardware biometrică
pentru tranzacții comerciale electronice,
detectare a defecțiunilor tehnice sub formă de
diagnoză a problemelor la produsele electronice
de consum, asigurarea posibilității de utilizare
temporară a unui software on-line nedescărcabil
pentru procesarea plăților electronice, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini și alte date electronice,
ingineria telecomunicațiilor, analiza semnalelor
de telecomunicații, programare de software
pentru telecomunicații, testare de semnale
de telecomunicații, monitorizare de semnale
de telecomunicații, consultanță în domeniul
ingineriei telecomunicațiilor, consultanță în
domeniul tehnologiei telecomunicațiilor, servicii
de autentificare de date transmise prin
telecomunicații, servicii de certificare de
mesaje transmise prin telecomunicații, servicii
de certificare de date transmise prin
telecomunicații, proiectare și planificare
tehnică de echipament pentru telecomunicații,
proiectare și planificare tehnică de rețele de
telecomunicații, testare, analiză și monitorizare
a semnalelor de telecomunicații, servicii de
proiectare și planificare de echipamente pentru
telecomunicații, servicii de asistență tehnică
(consultanță) în domeniul telecomunicațiilor,
elaborare de programe pentru calculator
în domeniul telecomunicațiilor, servicii de
autentificare (control) de mesaje transmise
prin telecomunicații, servicii de autentificare
(control) de date transmise prin telecomunicații,
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
computere, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software

pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
găzduire pe servere, consultanţă în tehnologia
telecomunicaţiilor.

───────

(210) M 2020 07881
(151) 04/11/2020
(732) S.C. MARBO SMART TESTING

SRL-D, STR. REȘIȚA NR. 25-27,
BL. 51, SC. 1, ET. 8, AP. 52,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040922,
ROMANIA

(540)

NOOB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

759

(210) M 2020 07883
(151) 31/10/2020
(732) S.C. AMICUS JUNIOR S.R.L.,

ALEEA VALEA ADÂNCĂ NR. 18,
JUD. IAȘI , IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Amicus Junior
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de învățământ preșcolar,
servicii de creșe (educație), educație, educație
preșcolară, educație religioasă, furnizarea
educației, educație și instruire, servicii specifice
școlilor (educație), servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de educație
referitoare la arta culinară, servicii de educație
în materie de nutriție, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii
școlare, servicii de învățământ primar, servicii
educaționale și de predare, servicii educaționale
furnizate de școli, servicii educaționale furnizate
de licee, servicii educaționale furnizate de
colegii, servicii educaționale furnizate de
universități, servicii educaționale furnizate de
instituții de învățământ superior, servicii de
predare în licee, servicii de învățământ, servicii
de învățământ liceal, servicii de învățământ
superior, servicii de învățământ în universități
sau colegii, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, servicii de învățământ
la distanță oferite online, educație, divertisment
și sport, servicii educative, de divertisment și
sportive, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
servicii educaționale pentru copii.
43. Servicii de îngrijire pentru copii (creșă), creșe
și centre de supraveghere de zi, servicii de
catering pentru instituții educaționale, catering,
servicii de catering, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru banchete, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special

amenajate pentru conferințe, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente și
băuturi, servicii de cantină, servicii de creșe de
copii.

───────

(210) M 2020 07884
(151) 01/11/2020
(732) S.C. MATIMO CONCEPT S.R.L.,

STR. MARGELELOR NR. 16,
VILA 4/1, PARTER, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ILFOV,
ROMANIA

(540)

matimo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 07885
(151) 01/11/2020
(732) AURELIA PASCARU, STR.

N.SPATARU MILESCU NR. 19,
AP. 3, CHIȘINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

BLACK STAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 26.04.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Articole sportive.
35. Publicitate și managementul afacerilor,
lucrări de birou.
41. Activități sportive.

───────

(210) M 2020 07886
(151) 01/11/2020
(732) MARIUS CĂTĂLIN TUTU, STR.

MISCA PETRE NR. 3, BL. M17,
SC. 2, AP. 100, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Noemi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pşste, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouã, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie ale unui laborator specializat (biscuiţi
simpli sau cu cremă, turtă dulce, fursecuri,

prăjiturele, napolitană, ciocolata de casă, salam
de biscuiţi, cozonac, chec, croissant, blat de tort,
foi pandişpan, nuci de casă, marţipan, amandine,
ecler, pricomigdale, dulciuri ), înghetaţă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.

───────

(210) M 2020 07887
(151) 05/11/2020
(732) TH SCALE UP 1000 SRL, STR.

LECCA NR. 99, JUDEȚUL BACĂU,
RADOMIRESTI, 607272, BACĂU,
ROMANIA

(540)

YPHD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de comerț online.

───────

(210) M 2020 07888
(151) 01/11/2020
(732) IOAN-LUCIAN GROZA, STR.

TULNICULUI NR. 6, BL. B2B, AP.
3, JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
510066, ALBA, ROMANIA

(540)
muior

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, traducere
lingvistică.

───────
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(540)

SLC Selino Concept

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.01; 26.11.12; 29.01.13

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
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.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07892
(151) 02/11/2020
(732) AGROSER MAC SRL, STR.

(540)

Grădina Crăciun

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 26.11.11; 26.11.12; 02.09.14;
05.09.12

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

29. Ouă, fructe conservate, fructe la conservă,
varză murată, suc de tomate pentru gătit, pastă
de tomate, legume conservate, legume uscate,
legume la conservă, legume procesate, fructe
procesate, fructe congelate, gemuri, compoturi.
31. Fructe proaspete, usturoi proaspăt, struguri
proaspeți, praz proaspăt, ceapă proaspătă,
cartofi proaspeți, legume proaspete.

───────

───────

(210) M 2020 07891
(151) 02/11/2020
(732) SELINO CONCEPT SRL, 

ALEEA POARTA ALBĂ NR. 7-9, 
BL. 110A,SC. C, ET. 7, AP. 137, 
SECTOR 6,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

TAMAS NR. 8BIS, CAM. 1,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
2273C), alb

(591) Culori revendicate: roșu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07893
(151) 02/11/2020
(732) ANTONIA KISS, BULEVARDUL

CAROL I NR. 1, BL. 17D, SC. 1,
AP. 25, JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Cf?

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.12; 26.01.05; 26.01.06

(591) Culori revendicate:mov (HEX
250138F5), galben (HEX F0E379)

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

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, genți, portofele, accesorii din
piele și imitații de piele, respectiv curele de genți,
portcarduri și huse de pașaport din piele.

───────

(210) M 2020 07894
(151) 02/11/2020
(732) MARIA ZANFIR, STR.LIBERTATII

NR.71Z, JUD. ILFOV, BRAGADIRU,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)

Casa Natura

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 25.07.01; 25.07.06;
05.03.11

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Servicii de comercializare cu amănuntul,
inclusiv online a produselor: carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prezentarea produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIUL  INDEPENDENTEI NR. 3, 
BL. 17, SC. 1,ET. 3, AP. 7, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040011, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, gri, negru,
             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07895
(151) 02/11/2020
(732) EXTE TRADING SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 20-22, AP.2,
JUD. ARAD, ARAD, 310092, ARAD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

EXTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 14.05.01; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de agenţii de import-
export, lucrări de birou, informații şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
materialelor, strângerea la un loc, în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, respectiv produse
de papetărie, produse de uz gospodăresc,
calculatoare şi echipamente periferice, 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 poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul

site-urilor web, publicitate online pe o rețea de
computere, organizarea de expoziții şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, servicii oferite
de magazine online, demonstrații cu produse,
promoții pentru aceste produse, distribuirea
eşantioanelor, căutarea de sponsorizări.

───────

(210) M 2020 07896
(151) 02/11/2020
(732) GLORIOUS LIGHTING S.R.L.,

SOSEAUA FOCSANI, NR. 127,
JUD. BRAILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

GLORIOUS KID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale pentru protecție
antibacteriană, măști de uz chirurgical, măști
medicale.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07897
(151) 02/11/2020
(732) HOLLEMAN AGRO PROD

SRL, SAT CLANITA, COMUNA
FRASINET C2, JUD TELEORMAN,
FRASINET, 147012, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

NutriSpor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
───────

(210) M 2020 07898
(151) 02/11/2020
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

NR. 5, JUD. MUREŞ, SÂNCRAIU
DE MUREŞ, 540320, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B DR. BALINT ArtroFit
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 26.11.12;
29.01.12

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2020 07899
(151) 02/11/2020
(732) IOSIF BALINT, STR VIITORULUI

NR. 5, JUD. MUREŞ, SÂNCRAIU
DE MUREŞ, 540320, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B DR. BALINT Venohelp

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.25; 29.01.12

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.

───────

(591) Culori revendicate: maro
închis (HEX#333333), maro
deschis(HEX#996633)

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
540C), portocaliu (Pantone 173C)

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
534C), portocaliu (Pantone 1585C)
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(210) M 2020 07900
(151) 02/11/2020
(732) OPTIVITA SRL, STR. HAROM

NR.3, JUD. HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Optivita VITALIS CENTRUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16; 29.01.14

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

44. Îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, servicii de saună, servicii de terapie,
servicii de solarii, servicii de fizioterapie/terapie
fizică.

───────

(210) M 2020 07901
(151) 02/11/2020
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, 0102392,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Puiul de odinioară
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Păsări de curte (carne), carne proaspătă de
pasăre, carne congelată de pasăre, extract de
carne de pasăre.

───────

(210) M 2020 07902
(151) 02/11/2020
(732) COMPANIA NATIONALA POSTA

ROMANA SA, BDUL. DACIA NR.
140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, ROMANIA

(540)

POȘTA ROMÂNĂ VERDE RO

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 14.01.05; 14.01.10; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23; 29.01.12

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

(740) CABINET DOINA TULUCA, B-DUL.
LACUL TEI NR.56, BL.19, SC.B, AP.52,
BUCURESTI, 20392, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (R41 
G71B156), galben (R212 G222 B39)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalare şi depozitare a
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC.
F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

QUOTIDIEN
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie, produse de cofetărie,
produse din cereale, pâine.
35. Aducerea la un loc în beneficiul altora, a unei
varietăți de bunuri (exceptând transportul lor),
pentru a da posibilitatea clienților să vadă și să
cumpere comod acele bunuri.
39. Servicii de distribuție, servicii de ambalare,
transport și depozitare a bunurilor.
43. Servicii de preparare și furnizare pentru
consum a hranei și băuturilor.

───────

(210) M 2020 07904
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DELES TRAPANELES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de divertisment, producţia de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestaţiilor
live, producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07905
(151) 02/11/2020
(732) SC IDM CO SRL, STR. ICOANEI

NR. 39B, SECTOR 2, BUCURESTI,
020452, ROMANIA

(540)

IDM Tour

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07903
(151) 02/11/2020
(732) SC MOARA GLIGA SRL, 

STR. 1 DECEMBRIE 1918 
NR. 100,JUDEȚUL NEAMȚ, 
PIATRA-NEAMȚ, NEAMȚ, 
ROMANIA
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(210) M 2020 07906
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

(540)

TRAPANEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea de concerte,
servicii de divertisment, producția de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestațiilor
live, producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07907
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRAPANELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea de concerte,
servicii de divertisment, producția de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestațiilor
live, producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07908
(151) 02/11/2020
(732) BEST GARDEN SEED S.R.L.,

STR. COLINELOR NR. 39C, JUD.
TULCEA, MAGURELE, TULCEA,
ROMANIA

(540)

Best Garden Seeds GROW
YOUR BUSSINES WITH US !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.13

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

1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură.

───────

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, 
BL. M36, SC. 3, AP. 38, S
ECTOR 3,  BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
violet
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(210) M 2020 07909
(151) 02/11/2020
(732) CARS INV SRL, ŞOS. OLTENIŢEI,

NR. 227-237, LOT 3-4 SI LOT 5,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 300667,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

CARSHUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenţii de
import și export, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje agricole, servicii de comenzi automate
de stoc pentru întreprinderi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata.
36. Acordare de finanțare pentru leasing,
finanțare pentru leasing de vehicule cu opțiune
de cumpărare, furnizare de fonduri pentru
închiriere cu opțiune de cumpărare și pentru
leasing, închiriere, dare în chirie și leasing
de echipament pentru procesarea cardurilor
financiare, furnizare de facilități de finanțare
pentru leasing cu opțiune de cumpărare, servicii
de împrumut, de credit și leasing financiar,
închiriere de apartamente, închiriere de case,
închiriere de exploatări agricole, securitizarea
contractelor de închiriere, închiriere de centre
de afaceri, închiriere de săli de expoziție,
administrare de închiriere de apartamente,
leasing sau închiriere de clădiri, acordare de
finanțare pentru închiriere-cumpărare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închiriere
de spații de cazare permanentă, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
comerciale, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, agenții sau
brokeraj de închiriere de clădiri, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, agenții sau
brokeraj de închiriere de terenuri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, furnizare
de informații privind închirierea de clădiri,
furnizare de informații privind închirierea de
terenuri, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de terenuri, finanțare de închiriere cu opțiune
de cumpărare pentru automobile, credite pentru
contracte de închiriere cu opțiune de cumpărare,
finanțare pentru contracte de închiriere cu
opțiune de cumpărare, agenții sau brokeraj de
arendare sau închiriere de terenuri, închiriere
de birouri (spaţii) pentru co-working (lucru la
comun), închiriere de spațiu într-un magazin de
desfacere cu amănuntul, servicii de prelungire



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

769

a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii financiare computerizate
privind societățile comerciale de vânzare cu
amănuntul, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, finanțare privind autovehiculele,
servicii de asigurare a autovehiculelor, servicii
de garanții pentru autovehicule terestre,
credite garantate pentru finanțarea garantării
autovehiculelor, servicii financiare referitoare la
asigurarea autovehiculelor, servicii de garanție
pentru autovehiculele terestre de ocazie, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de credit
în rate pentru autovehicule.
37. Spălarea autovehiculelor, vopsitul
autovehiculelor, repararea tapițeriei
autovehiculelor, montare parbrize pentru
autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, servicii de spălare
de autovehicule, curățare și spălare a
autovehiculelor, servicii de curățare pentru
autovehicule terestre, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor, servicii de schimb de
ulei pentru autovehicule, servicii de realimentare
cu gaz pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu benzină pentru autovehicule,
închiriere de echipamente de spălare a
autovehiculelor, reparații sau întreținere de
autovehicule cu două roți, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul
de pasageri, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, servicii mobile de schimb de ulei
pentru autovehicule prestate la locația clientului.
39. Servicii de leasing auto (închiriere,
cu excepţia finanţării), servicii de leasing
de autovehicule (închiriere, cu excepţia
finanţării), închirieri de camioane în sistem
leasing, închirierea vehiculelor, închiriere de
vehicule, închiriere de camioane, închiriere de
automobile, închiriere de garaje, închiriere de
autovehicule, închiriere de tramvaie, închiriere
de ambarcațiuni, închiriere de autobuze,
închiriere de nave, închiriere de aeromotoare,
închiriere de mașini, închiriere de trolee,

închiriere de remorci, închiriere de tractoare,
închiriere de vehicule , închiriere de autocare,
închirierea de camioane, închirierea motoarelor
aeronavelor, închirierea de depozite, închirierea
de avioane, închiriere de autovehicule rutiere,
închiriere de autovehicule terestre, servicii de
închiriere containere, închiriere de vagoane
platformă, închiriere de vehicule feroviare,
închiriere de automobile-caravană, închiriere
de vehicule terestre, închiriere de vehicule
rutiere, închiriere de remorci rutiere, închiriere
de mașini electrice, închirierea mijloacelor de
transport, servicii de închiriere de autovehicule,
închiriere de furgonete pentru demenajări,
servicii de închiriere de mașini, închiriere de
componente de vehicule, închiriere de vehicule
pentru pasageri, închiriere de containere pentru
mărfuri, închiriere de lăzi pentru depozitare,
închiriere de spații pentru depozitare, închiriere
de vehicule pentru marfă, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de containere de
depozitare, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de geamantane de voiaj, închiriere de
scutere pentru transport, închiriere de remorci
pentru automobile, închiriere de bărci cu motor,
închiriere de vehicule de agrement, închiriere
de containere de reciclare, închirierea de locuri
de parcare, închirierea de automobile de curse,
închirierea de spații pentru depozitare, servicii
de închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de mijloace de transport feroviar, închiriere
de mijloace de transport rutier, închiriere de
sisteme mecanice de parcare, închiriere de
autoturisme alimentate cu hidrogen, închirierea
de vehicule dotate cu GPS, închiriere de
vehicule pe bază de contract, închiriere de
locuri de acostare pentru ambarcațiuni, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, servicii de rezervare pentru închiriere de
automobile, închiriere de cutii de carton pentru
depozitare, închiriere de spații de stocare în
depozite, servicii de rezervare pentru închiriere
de vehicule, închiriere de vehicule echipate
cu platforme de ridicare, închiriere de garaje
și de locuri de parcare, închiriere de paleți
și containere pentru transportul produselor,
închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, realizarea formalităților
pentru închirierea oricărui mijloc de transport,
furnizare de informații despre servicii de
închiriere de biciclete, închiriere de locuri de
parcare și garaje pentru vehicule, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închirierea pe bază de contract
a vehiculelor pentru transport, furnizare de
informații despre închirierea de spații de
depozitare, furnizare de informații despre
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închirierea de sisteme de parcare mecanice,
furnizare de informații referitoare la automobile
pentru închiriere prin intermediul internetului,
furnizare de informații cu privire la servicii de
închiriere de mașini, furnizare de informații în
legătură cu servicii de închiriere de aeronave,
închiriere de spații, structuri, unități și containere
pentru depozitare și transport, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și
aparate pentru ambalare sau împachetare,
remorcare de autovehicule, închirieri de
autovehicule, transport de autovehicule,
tractare cu autovehicule, închirieri (charter)
de autovehicule, recuperarea autovehiculelor
terestre comerciale, servicii de închirieri
de autovehicule, servicii de transport de
autovehicule, depozitare de piese pentru
autovehicule, servicii de parcări de autovehicule,
transport de pasageri cu autovehicule, servicii de
recuperare a autovehiculelor, tractare de urgență
de autovehicule sau camioane, rezervare de
locuri pentru transport cu autovehicule, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor.
42. Leasing de software cu autentificare unică
pentru aplicații (închiriere, cu excepţia finanţării),
leasing de software cu privire la cotații
de preț (închiriere, cu excepţia finanţării),
leasing de software de calculator pentru citirea
bazelor de date cuprinzând cotații de preț
(închiriere, cu excepţia finanţării), închiriere
de minicalculatoare, închirierea serverelor web,
închirierea de calculatoare, închirierea de
software, închiriere de calculatoare personale,
închiriere de firmware de calculator, închiriere
de suporturi de date, închirierea de hardware
de calculator, închirierea de software pentru
accesarea internetului, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software de jocuri pe calculator, închiriere
de software de calculator pentru gestiune
financiară, închiriere de software pentru
gestionarea bazelor de date, închiriere de
software pentru baze de date electronice,
închiriere de software pentru importarea și
gestionarea datelor, închiriere de spații de
stocare electronică pe internet, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, închiriere de spațiu de memorie
pe servere pentru găzduirea de buletine
informative electronice, închiriere de software
de operare pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, închirierea de
software informatic, de echipament pentru
prelucrarea datelor și de dispozitive periferice
pentru computere, inspecția autovehiculelor
(verificarea stării tehnice pentru circulația pe
drumurile publice), inspecția autovehiculelor

înainte de transport (verificarea stării tehnice
pentru circulația pe drumurile publice).

───────

(210) M 2020 07910
(151) 02/11/2020
(732) PARMA SANITEX SRL, STR.

SPERANŢEI NR. 5, JUDEŢ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PARMA SANITARY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de distribuţie a apei, instalaţii
sanitare.
35. Conducerea şi administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 07912
(151) 02/11/2020
(732) Better Collective A/S,

(740) TOMESCU ADRIAN CONSILIER P.I.
MARCI, STR. EMANOIL PORUMBARU
NR. 22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
0114215, ROMANIA

(540)

PARIURIX

TOLDBODGADE 12, 1253
KØBENHAVN, (HOVEDSTADEN),
DANEMARCA
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

28. Aparate pentru jocurile de noroc.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată.

───────

(540)

2HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.11; 26.01.04;
26.01.14; 02.09.01

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

3. Odorizante, odorizant difuzor, antiperspirante
(articole de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate chimice de curăţare pentru
scopuri casnice, produse cosmetice, parfumerie,
parfumuri, şampoane, nemedicinale, săpun,
nemedicinal, preparate de toaletă, nemedicinale,
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi, nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii.

───────

(210) M 2020 07914
(151) 02/11/2020
(732) NATURALIS SRL, SOSEAUA

CHITILEI NR. 60, CORP1-C30,
ET. 1, BIROU 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Benesio Probiofort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 05.03.13;
29.01.14

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide, bumbac absorbant/vată
absorbantă, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, benzi
adezive pentru scopuri medicale/leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,

(591) Culori revendicate: gri albastrui
(Pantone 431C), alb (Pantone 000C),
verde (Pantone 563C)

(591) Culori revendicate: verde închis
(HEX #008655), verde deschis (HEX
#45B653), gri (HEX #606062), negru
(HEX #373435)

(210) M 2020 07913
(151) 02/11/2020
(732) MIHAI ANDREI COMAN, 

STR. HERTA NR. 18, BL. X3, SC.A,
ET. 4, AP. 27, SECTOR 2, 
BUCURESTI,  ROMANIA
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preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, caşete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe

caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru utilizare
cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
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farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice/făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată, adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri

farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice., saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică.,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși/scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
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formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
proteice pentru animale, purgative/laxative,
pulbere de piretru, quassia pentru scopuri
medicale, quebracho pentru scopuri medicale,
chinină pentru scopuri medicale, chinchină
pentru scopuri medicale/chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptişor
de matcă pentru scopuri farmaceutice, săruri
pentru băi cu apă minerală, săruri pentru
scopuri medicale, chiloţi sanitari / lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere
pentru scopuri chirurgicale, apă de mare
pentru băi medicinale, sedative/tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, sicativi (agenţi de uscare) pentru
scopuri medicale, pastile de slăbit, preparate

pentru exterminarea melcilor, săruri mirositoare,
ierburi de fumat pentru scopuri medicale,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii
pentru arsurile solare, supozitoare, pansamente
chirugicale, adezivi chirurgicali, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, pilule pentru bronzat,
tartru pentru scopuri farmaceutice, preparate
terapeutice pentru baie, apă termală, timol
pentru scopuri farmaceutice, tinctură de iod,
tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, tonice
(medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge/antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor.
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, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legatul
cărţilor), table de scris, schiţe/planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
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cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, planşete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), pânză pentru legatul cărţilor/pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), pungi conice din hârtie,
hârtie de calc (papetărie), coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
produse de radiere, şabloane pentru ştergere,
gravuri obţinute prin acvaforte, prosoape din
hârtie pentru faţă, figurine din papier mâché
(pastă de hârtie)/statuete din din papier mâché
(pastă, dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,

plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare [amortizare, umplutură]
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi de
plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
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(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere)/litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tăbliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri [RFP], servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind

afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
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fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii

de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare,
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
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cercetare industrial şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (Paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu

(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de
opticieni, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de
psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie.

───────
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(210) M 2020 07915
(151) 02/11/2020
(732) SC LIBRIS SRL, STR.

MURESENILOR NR. 14,JUD.
BRASOV, BRAŞOV, 500030,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

LIBRIS WE KNOW BOOKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.01

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

16. Cărți, cărți educative, cărți de bucate, cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cărți de povești,
cărți de colorat, hârtie pentru ambalarea cărților,
suporturi-presă pentru cărți, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole de papetărie
și materiale educative, agende, cărți de joc
cu întrebări (tipărituri), carnețele pentru notat
punctele la jocurile pe echipe, serii de cărți
cu indicii pentru jocuri pe calculator (tipărituri),
ghiduri de strategie sub formă de reviste de
jocuri de cărți, ghiduri de strategie pentru
jocuri de cărți, ghiduri de strategie pentru
jocuri video, ghiduri de strategie pentru jocuri
pe calculator, cărți de muzică, cărți tipărite
în domeniul educației muzicale, port-stilouri,
cerneală pentru stilouri, stilouri (articole de
scris), cutii pentru stilou și creion, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, manuale, manuale didactice,
carduri de cadouri din hârtie, carton sau plastic,

nemagnetice, carduri cu mesaje de mulțumire,
carduri educative, pungi pentru cadouri, etichete
pentru cadouri, cutii pentru cadouri, semne de
carte, altele decât cele din metale prețioase,
semne de carte din piele, regulamente pentru
jocuri.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, realizarea abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin acordarea de puncte de fidelizare pentru
folosirea de cărții de credit, servicii de comerț cu
amănuntul online pentru dvd-uri preînregistrate
si dvd-uri inscriptibile fără conținut, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
papetarie şi cărți, servicii de vânzare online în
legătură cu produse de papetărie şi cărţi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, regruparea,
pentru alte persoane, de produse de papetărie şi
cărți (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste produse, servicii de publicitate, publicitate
online, consiliere în afaceri privind francizarea,
servicii de cercetare de piață pentru editori.
41. Organizarea de evenimente culturale și
artistice, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți,
împrumut de cărți, închirieri de cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, închiriere de
cititoare de cărți electronice, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, servicii de bibliotecă
pentru schimbul de cărți, consultanță editorială,
servicii de consultanță în domeniul editorial,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de cărți, publicarea de
calendare, publicare de cărți educative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare și editare de cărți,
publicare de cărți și recenzii, pregătirea de texte

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone2768C)
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pentru publicare, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare, cu excepția tipăririi,
închiriere de filme preînregistrate, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, servicii educaționale pentru copii,
servicii în domeniul jocurilor electronice, servicii
educaționale și de instruire cu privire la jocuri.

───────

(210) M 2020 07916
(151) 02/11/2020
(732) SC COFETĂRIA ANDALUSIA SRL,

STR. SAMUIL ŞAGOVICI NR. 1,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DolceLine cofetăria
andalusia www.dolceline.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
29.01.12

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Gestiune a afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzare prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 30.

42. Crearea şi menţinerea de pagini (site-uri
web).

───────

(540)

CONCORDIA VECHE 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01

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

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de

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

(210) M 2020 07917
(151) 02/11/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU, 

BD. UNIRII NR. 78, BL. J2, 
SC. 1, ET. 2, AP. 5 SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4,AP. 73, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,  030834, ROMANIA
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rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servicii de informare privind restaurantele,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi

───────

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

HOTEL CONCORDIA
VECHE FONDAT 1852

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01

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

43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, organizare de
mese la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii prestate de agenții

pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant și
bar, servicii de informare privind restaurantele,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi.

───────

(210) M 2020 07922
(151) 03/11/2020
(732) NEWROZ COM TEX SRL, STR.

RÎMNICU NR. 6, PARTER, BL.
PM4, SC. 1, AP. 3, CAM. 2, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PHILIPP CRUZE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.23

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de casă, perdele din materiale textile sau
plastice, articole nețesute (textile), articole
textile utilizate ca lenjerie de pat, articole
textile la bucată pentru confecționarea fețelor
de pernă, articole textile la bucată pentru

(210) M 2020 07918
(151) 02/11/2020
(732) GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU, 

BD. UNIRII NR. 78, BL. J2, SC. 1, 
ET.  2, AP. 5, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA
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confecționarea prosoapelor, articole textile
la bucată pentru confecționarea draperiilor,
așternuturi de pat (lenjerie), așternuturi cu
volane, baldachine (draperii textile), baldachine
(lenjerie de pat), cearșafuri, cuverturi, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), draperii textile,
fețe decorative pentru perne, fețe de pernă,
finet, fetru (materiale textile), huse de saltea
ajustabile, huse pentru perne, huse pentru pilote
și plăpumi, învelitori de pat, lenjerie, lenjerie de
pat și pături, țesături pentru lenjerie, materiale
textile, materiale textile folosite la fabricarea
așternuturilor, materiale textile pentru casă,
țesături matlasate (lenjerii), țesături mixte pe
bază de bumbac, țesături pentru îmbrăcăminte,
țesături pentru lenjerie, țesături din bumbac,
țesături din dantelă, saci de dormit (lenjerii),
prosoape din materiale textile, produse textile de
uz casnic.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole purtate în jurul gâtului,
articole vestimentare pentru bărbați, halate de
baie, văluri (îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme de lucru, uniforme profesionale,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
tricouri, tricotaje, treninguri (pentru sport),
topuri (articole vestimentare), articole de
încălțăminte, bermude, bikini, body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp),
boxeri pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere
(lenjerie de corp), bustiere, cămăși, cămăși
de noapte, chimonouri, ciorapi, corsete
(lenjerie de corp), corsete (articole de
îmbrăcăminte), costume de baie, cravate, furouri
(articole de îmbrăcăminte), fuste, geci, halate,
îmbrăcăminte, indispensabili, jachete, jeanși
denim, jerseuri (îmbrăcăminte), lenjerie de corp,
lenjerie intimă, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp pentru bebeluși, lenjerie
intimă de unică folosință, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni, pantaloni
de pijama, pijamale, pijamale pentru gravide,
pulovere, șorturi de baie, șosete, șorturi, sutiene
aderente, sutiene fără bretele (articole de
îmbrăcăminte), sutiene pentru alăptat.

───────

(210) M 2020 07923
(151) 03/11/2020
(732) SC MENS MENTIS SRL, STR.

EPISCOP MIHAI PAVEL NR. 23,
AP. 5, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

MOMENTUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Echipamente pentru sport, aparate pentru
culturism, bănci de exerciții, bănci pentru
abdomene, bănci pentru ridicarea de greutăți,
bare pentru haltere pentru ridicare de greutăți,
centuri pentru halterofili (articole de sport),
curele pentru exerciţii pentru abdomen, discuri
pentru sport, dispozitive de prindere folosite la
ridicarea greutăților, extensoare pentru piept,
gantere (pentru ridicare de greutăți), greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți de
încheietură și de gleznă pentru exerciții, greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
greutăți pentru picioare pentru exerciții, haltere
(pentru ridicarea greutăților), haltere pentru
ridicare de greutăți, scripeți pentru exerciții,
aparate cu pedale pentru aerobic, aparate
care încorporează greutăți destinate exercițiilor
fizice, aparate de antrenament eliptice, aparate
de interior pentru fitness, aparate pentru
culturism (exerciții fizice), aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru exerciții fizice,
aparate pentru genuflexiuni, bare pentru gantere
(pentru ridicare de greutăți), bare pentru exerciții,
benzi rulante pentru exerciții fizice, biciclete
statice de antrenament.

───────
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(210) M 2020 07924
(151) 03/11/2020
(732) MIR BAGAJE SHOP SRL, STR.

PROGRESULUI NR 102-108,
CONSTRUCȚIE C1, CAM 02-3,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eushop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Servicii de vânzare online de produse.
───────

(210) M 2020 07925
(151) 03/11/2020
(732) MIR BAGAJE SHOP SRL, STR.

PROGRESULUI NR 102-108,
CONSTRUCȚIE C1, CAM 02-3,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KLEPT

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

8. Unelte de grădinărit (unelte de mână).
9. Colaci de salvare.
12. Accesorii auto: huse pentru volanul
vehiculului, huse de scaun pentru vehicule, huse
pentru roata de rezervă.
18. Bagaje și genți de transport.
20. Mobilier metalic, mobilier pentru camping,
sezlonguri, elemente mobile (decorațiuni).
21. Articole de grădinărit, de exemplu mănuși de
grădinărit, jardiniere, stropitori.
22. Corturi și prelate, copertine din materiale
textile sau sintetice.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte.
28. Piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, jucării.
35. Servicii de agenție de import, servicii de
comerț, publicitate, reclamă, servicii de comerț
online.

───────

(540)

OUTLAW GEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 26.04.02

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

28. Articole și echipament de sport, articole de
gimnastică și de sport.

───────

(740) Cabinet de Proprietate Intelectuală
"Cristian Virgil Popescu", 
ȘOS.  PANTELIMON NR. 286, 
BL. 41, SC.3, AP. 103, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CRISTIAN
POPESCU, 
ȘOS. PANTELIMON NR. 286, 
BL.41, SC. 3, AP. 103, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 07926
(151) 03/11/2020
(732) COLEMAN AVANT SRL, 

STR. COSARELOR NR. 9, 
SAT COSTI, JUDEȚUL GALAȚI, 
COM.  VANATORI, GALAȚI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 07927
(151) 03/11/2020
(732) STARNET WORLD CONNECT

S.R.L., STR. OBSERVATORULUI
NR. 19, BL. T2, ET. 7, AP. 48,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Fallen Angel

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 03.07.17

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
brâuri (îmbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte formală de seară, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07930
(151) 03/11/2020
(732) ZARA PROD SERV S.R.L.,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

JOLIN SAFETY MATCHES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.01.01; 03.01.22;
01.03.08; 23.01.01; 29.01.12

clase:
34. Chibrituri
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
chibrituri (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul

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

INTRAREA MATEI MILO NR. 5A,
PARTER, TARLAUA 41, PARCELA
897, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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referitoare la chibrituri, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(210) M 2020 07931
(151) 04/11/2020
(732) GEORGEL DORINEL BALSANU,

(540)

EMPO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.01.05; 26.13.25

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii şi
a deteriorării lemnului, coloranți, nuanţatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare,
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă.

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 și 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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 07936
(151) 03/11/2020
(732) IMPACT

(540)

Ansamblul Castanilor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone PMS
186), verde (Pantone PMS 368), gri

DEVELOPER&CONTRACTOR SA,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 
NR.172-176, CORP. A, ET.1, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 015016, 
ROMANIA

STR. LT. GHEORGHE SAIDAC 
NR.6, BL.34, SC.D, AP.51, 
SECTOR 6,BUCUREŞTI, 060536, 
ROMANIA
IONUT PETCU, STR. LT.
GHEORGHE SAIDAC NR. 6, BL.34,
SC.D, AP.64,ET. 4, SECTOR 6 ,
BUCUREŞTI, 060536, ROMANIA

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
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(210) M 2020 07937
(151) 05/11/2020
(732) MĂDĂLINA ZAMFIR, ŞOS.

CHITILEI NR. 120, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

UNICAN MOBILIER
concepte unice de mobilier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

20. Mobilier, somiere, articole pentru pat,
cu excepția lenjeriei, paturi, comode, cuiere,
birouri, divane, panouri despărțitoare (mobilă),
fitinguri pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, elemente mobile (decorațiuni), mobilă
de birou, mobilier școlar, scaune/bănci (scaune),
rafturi pentru depozitare, vitrine (mobilă),
bufeturi, canapele, mese (mobilă), mese pentru
calculatoare (mobilă)/mese cu rotile pentru
calculatoare (mobilă), cadre de paturi, cadre
pentru saltele, paturi ajustabile, paturi care
includ și divane, paturi de tip beanbag, paturi
din lemn, paturi divan, paturi pentru copii,
paturi pliante, paturi portabile, paturi portabile
pentru bebeluși, paturi supraetajate, rame pentru
baldachine de paturi, somiere pentru paturi,
structuri pentru paturi, suporturi confecționate
din lemn flexibil pentru saltele, tăblii de pat,
pătuțuri-leagăn pentru bebeluși, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, accesorii pentru

dulapuri (nemetalice), articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), banchete cu rafturi,
bancuri (mese) de lucru industriale, bancuri de
lucru, bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei,
bare pentru rafturi (mobilier), baze pentru mese,
scaune înalte pentru bebeluşi, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), etajere
pentru biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, butuci (mese pentru măcelari), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două
locuri, canapele de perete, canapele extensibile,
capre de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier),
casete pentru chei, cărucioare (mobilier),
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dispersoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
dispersoare nemetalice fixe de șervețele, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea

(591) Culori revendicate: portocaliu deschis,
portocaliu închis, negru, alb
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materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,
dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier (nemetalice), elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier),
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), lăzi
pentru scule nemetalice, goale, mese, mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, mese consolă, mese
cu banchete, mese cu piedestal, mese cu
suport, mese de bucătărie, mese cu înălțime
reglabilă, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), măsuțe,
măsuțe auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe
de toaletă, măsuțe pentru computere, măsuțe
pentru mașini de scris, măsuțe portabile de pus
în poală, mese (mobilier), mese de conferință,
mese de expunere, mese de lucru, mese de
lucru pentru proiectanți, mese de lucru pentru
tâmplari, mese de proiectare, mese de scris
pentru birouri, mese de toaletă, mese de
toaletă (mobilier), mese laterale, mese pentru
birouri, mese pentru case de marcat, mese
pentru computer, mese pentru săli de mese,
mese pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie

cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
vestiare, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier transformabil, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

788

pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), rafturi pentru vinuri
(mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru salon, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de

calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru (mobilier), suprafețe de
lucru (piese de mobilier), suprafețe de lucru
portabile (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de scris portabile
(mobilier), tablouri de agățat chei (mobilier),
taburete, taburete mobile (mobilier), taburete
cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu: mobilier,
somiere, articole pentru pat, cu excepția lenjeriei,
paturi, comode, cuiere, birouri, divane, panouri
despărțitoare (mobilă), fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, elemente mobile
(decorațiuni), mobilă de birou, mobilier școlar,
scaune/bănci (scaune), rafturi pentru depozitare,
vitrine (mobilă), bufeturi, canapele, mese
(mobilă), mese pentru calculatoare (mobilă)/
mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor,
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articole pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei
de pat), banchete cu rafturi, bancuri (mese)
de lucru industriale, bancuri de lucru, bare
(nemetalice) pentru rafturile etajerei, bare pentru
rafturi (mobilier), baze pentru mese, scaune
înalte pentru bebeluși, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), distribuitoare
fixe de șervețele, care nu sunt metalice,
distribuitoare nemetalice fixe de șervețele,
divane cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri
pentru depozitarea articolelor, dulapuri pentru
discuri (mobilier), dulapuri pentru dormitor,
dulapuri pentru haine, dulapuri pentru pantofi,
dulapuri pentru papetărie (mobilier), dulapuri
pentru separarea camerei, dulapuri pentru
stocarea materialelor, dulapuri pentru toaletă,
dulapuri pentru unelte din metal, dulapuri pentru

vase, dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi
în birouri, ecrane de prezentare (mobilier),
elemente de expunere portabile pentru vânzări
(mobilier), elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, elemente de mobilier, elemente
de separare individuale (mobilă), etajere de
birou, etajere pentru chiuvete, etajere pentru
încălțăminte, extensii pentru mese, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, fotolii de
tip beanbag, fotolii rabatabile, fotolii rabatabile
(mobilier), fotolii umplute cu polistiren (fotolii
pară, fotolii puf), garnituri nemetalice pentru
mobilier, ghidaje (dispozitive de culisare) pentru
sertare (nemetalice), ghișee pentru bănci,
glisiere pentru sertare (nemetalice), glisoare
nemetalice pentru mobilă, grilaje din lemn, huse
adaptate pentru mobilier, huse adaptate pentru
ramele de la pătuțuri de copii, huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, huse de protecție
pentru mobilier (ajustate), huse de scaune
(adaptate) pentru mobilier, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, lăzi de
depozitare, lăzi de lemn cu sertare acoperite
cu hârtie decorativă, lăzi de lemn pentru
stocarea jucăriilor, lăzi de unelte (mobilier), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), lăzi pentru
scule nemetalice, goale, mese, mese adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, mese consolă, mese cu banchete,
mese cu piedestal, mese cu suport, mese de
bucătărie, mese cu înălțime reglabilă, mânere
de sertare (nemetalice), mânere nemetalice
pentru mobilier, mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), măsuțe, măsuțe auxiliare, măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris,
măsuțe portabile de pus în poală, mese
(mobilier), mese de conferință, mese de
expunere, mese de lucru, mese de lucru pentru
proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari, mese
de proiectare, mese de scris pentru birouri, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese
laterale, mese pentru birouri, mese pentru case
de marcat, mese pentru computer, mese pentru
săli de mese, mese pliante, mobile care se
pot transforma în pat, mobile de birou, mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
mobilier baie, mobilier casnic confecționat din
lemn, mobilier combinat, mobilier cu rafturi
pentru perete, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, mobilier de bucătărie, mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, mobilier
de exterior, mobilă cu pat încorporat, mobilă
curbată, mobilă de toaletă incluzând lavoare,
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mobilier de interior, mobilier de uz casnic,
mobilier de uz industrial, mobilier din lemn,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilier
integrat, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mobilier în miniatură confecționat
din lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru arhivare, mobilier
pentru cameră de zi, mobilier pentru cantine,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
pentru computer, mobilier pentru copii, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier pentru magazine, mobilier
pentru persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru
zonă de relaxare, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru vestiare, mobilier rabatabil
pentru șezut, mobilier realizat din șipci,
mobilier transformabil, mobilier școlar, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
pentru depozitare (mobilier), muluri pentru
mobilier, noptiere, obloane de interior, panouri
de lemn pentru mobilier, panouri de mobilier,
panouri decorative din lemn (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
din lemn pentru mobilier, panouri despărțitoare
mobile (mobilier), panouri despărțitoare pentru
mobilier, panouri pentru partea din spate (piese
de mobilier), panouri separatoare, panouri
sub formă de mobilier, panouri sub formă
de piese de mobilier, paravane (mobilier),
paravane (mobilier) pentru birouri, paravane
despărțitoare (mobilier), paravane separatoare
(mobilier), paravane simple (mobilier), partiții de
birou mobile, partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, rafturi de depozitare pentru haltere,
rafturi de magazin, rafturi de depozitare
pentru obiecte de artă, rafturi de perete
(structuri) din materiale nemetalice, rafturi

de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
nemetalice transportabile (mobilier), rafturi din
lemn (mobilier), rafturi înclinate, rafturi modulare
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
pentru alimente, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi pentru comercializare la set, rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitare,
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pliante,
rafturi sub formă de cutii, rafturi prefabricate
(mobilier), rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de
baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare
pentru sertare, separatoare rafturi (nemetalice),
sertare (piese de mobilier), sertare de bani
nemetalice, sertare pentru stocarea cartelelor
și a cardurilor, seturi de mobilier cu trei
piese pentru salon, seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
stații de lucru pentru calculator (mobilier),
stații de lucru (mobilier), suport pentru
imprimantă, suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), suporturi nemetalice pentru
unelte, montate pe perete, suporturi pentru chei
(mobilier), suporturi pentru cărți, suporturi pentru
difuzoare (mobilier), suporturi pentru mașini de
calcul, suporturi pentru prosoape (mobilier),
suporturi pentru scaun reglabile, suporturi, nu
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din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
pentru telefon (mobilier), suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), suporturi rotative (mobilier),
suprafețe de lucru, suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite, unități de
mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, oglinzi imprimate, oglinzi (mobilier),
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
personale compacte, oglinzi de baie, oglinzi de
perete, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de mână, oglinzi
de buzunar, dulapuri cu oglinzi, matrițe pentru
oglinzi, sticlă argintată (oglinzi), oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare,
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, plăci de sticlă pentru oglinzi,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
pentru machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), agățătoare de oglinzi, nu
din metal, mese de toaletă cu oglinzi formate din
trei părți.
42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind alegerea perdelelor
(decorațiuni interioare), consultanță profesională
privind amenajarea de interior, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă, consultanță profesională în materie
de design industrial, consultanță tehnică
în materie de proiectare, consultanță în
decorațiuni interioare, decorațiuni interioare,
desen industrial asistat de calculator, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de centre comerciale, design de

decorațiuni interioare pentru magazine, design
de mobilier, design de mobilier de birou,
design grafic, design grafic asistat de calculator,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design
pentru magazine, design pentru restaurante,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, furnizarea unui site cu informații în
domeniul decorațiunilor interioare, planificare în
domeniul designului, planificare și proiectare
de bucătării, proiectare (amenajare) de baruri,
proiectare asistată de calculator pentru grafică
video, proiectare asistată de calculator pentru
operațiuni de producție, întocmire de rapoarte
despre design industrial, întocmite de rapoarte
referitoare la proiectare, proiectare de bucătării,
proiectare de băi, proiectare de covoare și
mochete, proiectare de echipamente de birotică,
proiectare de hoteluri, proiectare de produs,
proiectare de spații de birou, proiectare de
standuri de expoziție, proiectare de sticlă
și de produse din sticlă, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de magazine, proiectare
(design) de puburi, proiectare (design) de
restaurante, proiectarea (designul) spațiului
interior, proiectarea amplasării mobilierului de
birou, proiectarea de perdele, servicii de
consultanță pentru amenajarea magazinelor,
servicii de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de design comercial, servicii
de design de dulapuri, servicii de design de
materiale textile pentru mobilier, servicii de
design interior pentru buticuri, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de design pentru restaurante,
servicii de proiectare de băi, servicii de
proiectare grafică, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de proiectare și desen
tehnic asistate de calculator, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii pentru
proiectare (design) de cluburi, servicii pentru
proiectare (design) de hoteluri, servicii pentru
proiectare (design) de pub-uri, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii tehnologice privind designul, stilism
(design industrial).

───────
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(210) M 2020 07938
(151) 03/11/2020
(732) PepsiCo, Inc, 700 ANDERSON

HILL ROAD, NEW YORK,
PURCHASE, 10577, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(540)

ROCKSTAR ENERGY
DRINK JUICED

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

32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
energizante.

───────

(210) M 2020 07946
(151) 03/11/2020
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

Bambi Foods Plazmino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 07947
(151) 03/11/2020
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

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

(540)

Bambi Foods Nonino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07949
(151) 03/11/2020
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

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

(540)

1967 bambi FOODS lanino

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

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

(540)

1&1

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, aripioare de pui, brioșe
cu ouă (eperitiv), carne preparată, falafel, fiertură
(supe), musaca cu carne, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
creme de întins pe pâine care conțin în principal
ouă, creme tartinabile pe bază de alune, creme
tartinabile pe bază de legume, dulcețuri, gemuri,
jeleuri comestibile, paste preparate din fructe cu
coajă lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de
fructe, pastă de fructe presate, pastă de guava,
pastă de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere, piure
de roșii, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, spumă de prune,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă., mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care

(210) M 2020 07950
(151) 09/11/2020
(732) EL TOP MONDIALGY, 

BLD. UNIRII, NR. 57, BL. E4, SC. 2,
ET. 4, AP. 49, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: ROSU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate de
tomate (piure), roșii în conservă.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereal procesate, amidon şi produse preparate
din acesta, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, boia,
busuioc, uscat, maioneză cu murături, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, arome alimentare,
maioneză, înlocuitor de maioneză, creme pe
bază de maioneză, sosuri pe bază de maioneză,
creme pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip salsa.
31. Ciuperci proaspete, plante naturale, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, culturi agricole
și de acvacultură, produse horticole și forestiere
brute şi neprocesate, afine sălbatice, proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
arahide neprelucrate, arahide proaspete,
ananas proaspăt, ardei chilli proaspeţi, ardei
gras proaspeţi, ardei iute (plante) proaspete,
ardei proaspeți, avocado proaspete, banane
proaspete, bob proaspăt, caise proaspete,
cartofi neprelucrați, ceapă proaspătă, castraveți
proaspeți, ceapă verde proaspătă, cepe,
legume proaspete, căpșuni proaspete, cimbru
proaspăt, cireșe (proaspete), citrice proaspete,
coacăze negre proaspete, curmale proaspete,
dovlecei proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci
proaspeți, dude proaspete, fasole neprelucrată,
fasole proaspete, fistic proaspăt, fructe de
guava proaspete, fructe de kiwi, proaspete,
fructe proaspete, fructe proaspete de mango,
fructe și legume proaspete, fructe tropicale
proaspete, frunze de ceai neprocesate, frunze
de muștar, proaspete, ghimbir proaspăt,
grepfrut proaspăt, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale

(fructe) proaspete, morcovi proaspeți , morcovi
albi proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci
neprelucrate, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci pecan proaspete, nuci
proaspete, papaia proaspete, pepeni galbeni
proaspeţi, pepeni proaspeți, pere proaspete,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii proaspete, rubarbă, proaspătă,
salate verzi, salată verde, salate vii, sfecle
neprelucrate, sfeclă, proaspătă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel
proaspăt, struguri proaspeți, usturoi verde
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete proaspete,
zmeură proaspătă.
32. Sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
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și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, aripioare de
pui, brioșe cu ouă, carne preparată, falafel,
fiertură (supe), plăcintă cu carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină
carnea), mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, creme tartinabile
pe bază de legume, dulcețuri, gemuri, jeleuri
comestibile, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de fructe,
pastă de fructe presate, pastă de guava, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere,
piure de roșii, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, spumă
de prune, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, ciuperci, plante, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere, afine
sălbatice, proaspete, alune caju proaspete,
alune, proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ananas proaspăt, ardei chilli, ardei

gras, ardei iute (plante), ardei proaspeți,
avocado proaspete, banane proaspete, bob
proaspăt, caise proaspete, cartofi, cartofi
neprelucrați, ceapă, castraveți proaspeți, ceapă
verde, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, cimbru proaspăt, cireșe (proaspete),
citrice proaspete, coacăze negre proaspete,
curmale proaspete, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fistic
proaspăt, fructe de guava proaspete, fructe
de kiwi, proaspete, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, frunze de muștar, proaspete,
ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți, morcovi albi
proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci,
nuci de cocos, nuci de cocos proaspete,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, papaia
proaspete, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete,
portocale, portocale roșii proaspete, păstârnac
proaspăt, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, porumb dulce (proaspăt), praz
proaspăt, prune, proaspete, rodii, rozmarin
proaspăt, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,
rubarbă, proaspătă, salate verzi, salată verde,
salate vii, sfecle neprelucrate, sfeclă, proaspătă,
smochine proaspete, spanac proaspăt,
sparanghel proaspăt, struguri proaspeți, usturoi
verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete, zmeură
proaspătă, sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
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băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.

───────

(210) M 2020 07951
(151) 03/11/2020
(732) PODGORIA OVIDIU SRL,

STR. CEREALELOR NR.13,
JUDEŢ CONSTANŢA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DOMENIILE OVIDIU MMXVII

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 07952
(151) 03/11/2020
(732) SC RATCH SOLUTIONS

SRL, STR. EUROPA, NR. 3,
PARTER, BL. K1, SC. A, AP. 002,
COMPLEX COSMOPOLIS, COM.
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUDEŢ
ILFOV, SAT ȘTEFĂNEȘTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MAMUTA SOURCE OF FORCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07954
(151) 03/11/2020
(732) SC RATCH SOLUTIONS SRL,

STRADA EUROPA NR. 3, PARTER,
BLOC K1, SCARA A, AP.002,
COMPLEX COSMOPOLIS, SAT
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD.
ILFOV, COM. ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

GRĂDINAR

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07955
(151) 03/11/2020
(732) MEGA DISPOSABLES S.A., 148

DEKELIAS STREET, AHARNES,
136 78, GRECIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, 011056, ROMANIA

(540)

MEGA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.04

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

3. Vată de uz cosmetic, vată sub formă de
tampoane de uz cosmetic, bețișoare cu vată
impregnate cu produse demachiante.
5. Biocide, produse antiseptice, vată antiseptică,
vată sterilă (aseptică), vată pentru scopuri
farmaceutice, vată pentru scopuri medicale, vată
hidrofilă pentru uz medical, șervețele antiseptice
impregnate, produse de curățare antiseptice,
produse dezinfectante și antiseptice, antiseptice
cu efect profilactic, geluri anti-bacteriale pe bază
de alcool pentru dezinfectare pielii, spray-uri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate pe
piele.
10. Măști chirurgicale, măști respiratorii
chirurgicale, măști chirurgicale cu filtru de înaltă
protecție, măști faciale pentru uz chirurgical,
măști faciale pentru protecție antibacteriană
pentru uz chirurgical, măști de protecție
respiratorii pentru uz chirurgical, măști de
protecție pentru a fi folosite de către chirurgi în
timpul operațiilor, măști de protecție respiratorii
confecționate din materiale nețesute pentru uz
chirurgical, măști sanitare pentru uz medical,

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
             deschis, albastru, alb, portocaliu, roşu (591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone

321C), alb
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măști faciale pentru uz medical, măști de
protecție pentru uz medical, măști pentru
respirație pentru uz medical, măști faciale
de protecție pentru uz medical, măști nazale
de protecție pentru uz medical, măști de
protecție pentru gură pentru uz medical, măști
faciale pentru protecție antibacteriană pentru
uz medical, măști medicale, măști de protecție
utilizate de personalul medical, măști de
protecție respiratorii confecționate din materiale
nețesute pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 07959
(151) 04/11/2020
(732) BLOCK FLOW S.R.L, STR.

WASHINGTON NR. 2A, AP.4,
CAMERA NR. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BLOCK FLOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.15.09; 26.07.25;
29.01.14

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

42. Furnizarea de software de calculator într-o
reţea informatică globală, servicii de consultanţă
profesională privind programarea informatică,
furnizarea de informaţii privind programarea
informatică, servicii de proiectare şi programare
informatică, consultanţă în materie de securitate
informatică.

───────

(210) M 2020 07960
(151) 04/11/2020
(732) S.C SUPERMEDICAL S.R.L, STR.

PRECIZIEI NR. 24, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

SUPERMEDICAL for
a healthy tomorrow

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.13.25

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

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, materiale înregistrate, software.
10. Aparate de analiză pentru uz medical,
aparate de imagistică medicală, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
aparate și instrumente chirurgicale, aparatură
electronică pentru uz medical, aparatură
pentru diagnosticare medicală pentru uz
medical, aparatură medicală de analiză
pentru uz medical, articole de mobilier
adaptate pentru scopuri de tratament
medical, truse chirurgicale, compresoare
(chirurgie), defibrilatoare, echipament chirurgical
și de tratare a rănilor, echipament
de fizioterapie și de recuperare,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipamente electromedicale,
electrocardiografe, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare

(591) Culori revendicate: negru, gri, turcoaz,
alb

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
negru
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și suporturi de uz medical, instrumente
medicale, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, monitoare
defibrilatoare, monitoare de elctrocardiograf,
monitoare de oxigen de uz medical, monitoare
cardiovasculare, aparate de reanimare, aparat
pentru monitorizarea semnelor vitale, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire și
suzete, protetică și implanturi artificiale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, furnizare de informații statistice privind
aspectele medicale, facturare medicală, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de consultanță
în afaceri, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrare
de afaceri, consultanță profesională în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață.
37. Construcție de instituții medicale, instalare,
întreținere şi reparație de aparate şi instrumente
medicale, reparare și întreținere de instrumente,
aparate și echipamente medicale, sterilizare
de instrumente medicale, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, întreținere
și reparații de mobilier, reparații și întreținere
de clădiri, amenajare de terenuri (construcții),
construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, dezinsecție și deratizare, cu
excepţia celor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, elaborare de programe pentru calculator
în domeniul medical, servicii de calibrare privind
aparatura medicală, actualizare și întreținere
de software și programe de calculator, analiza
sistemelor informatice, calibrarea instrumentelor,
consultanță IT, servicii de consiliere și asigurare
de informații, creare de programe informatice,
creare, întreținere și modernizare de software de
calculator, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, închiriere de

echipamente științifice și tehnologice, servicii de
cercetare medicală și farmaceutică, proiectare
și dezvoltare de tehnologie medicală, proiectare
și dezvoltare de aparate pentru diagnostice
medicale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator destinat utilizării cu tehnologia
medicală, furnizare de informații și date cu privire
la cercetare și dezvoltare medicală și veterinară.
44. Consiliere medicală, consultanță și servicii
de informații despre produse medicale, furnizare
de echipamente medicale, închiriere de aparate
și instalații în domeniul tehnologiei medicale,
închiriere de echipamente și aparate medicale,
servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07962
(151) 04/11/2020
(732) JOHANDAV S.R.L, SAT PUTNA

NR. 149, JUD. SUCEAVA,
COMUNA PUTNA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

JOHANDAV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 24.15.02

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
transport rutier de mărfuri, servicii de agenţie
pentru organizarea transportului de mărfuri,
servicii de agenţie de expediere de marfă.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

800

(210) M 2020 07963
(151) 04/11/2020
(732) S.C. STUDIO 47 MS S.R.L., STR.

VÎNĂTORILOR NR. 34, BL. D1A,
AP.7, JUDEŢUL ALBA, ALBA IULIA,
013833, ALBA, ROMANIA

(540)

HIT ME!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmisie de podcasturi, transmisia
video la cerere, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul televizorului,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, trimiterea de mesaje,
transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date.
41. Producția de programe radio și
de televiziune, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
divertisment de televiziune, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 07964
(151) 04/11/2020
(732) S.C. D.A.I.R. COMEXIM 2000

S.R.L., SAT DRAGOMIRESTI-
DEAL, DE286, DE287/1, INCINTA
PARC INDUSTRIAL, HALA A1,
P+E, JUD. ILFOV, COMUINA
DRAGOMIREȘTI-VALE, 077095,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Ciao Gino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08; 11.03.04

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

7. Automate (distribuitoare automate).
29. Produse lactate și înlocuitori ale acestora,
băuturi pe bază de lapte, băuturi aromate pe
bază de lapte.
30. Amestecuri de esențe de cafea și extracte de
cafea, amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi aromatizate cu
ciocolată, băuturi cu aroma de ciocolată, băuturi
din cacao gata preparate, și băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de ciocolată cu
lapte, cacao (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cacao pentru prepararea
băuturilor, cafea, cafea solubilă, cafea verde,
cappuccino, capsule de cafea, capsule de
ceai umplute, ceai, ceai de ghimbir, ceai
de ginseng, ceai instant, ceai instant (altul
decât cel pentru uz medicinal), ceai rooibos,
ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată cu lapte,
ciocolată de băut, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, altele decât uleiurile
esențiale, espresso, extracte de cacao utilizate
ca arome pentru băuturi, extracte de cafea, altele

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
             1788C), alb, maro, negru
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decât uleiurile esențiale, înlocuitori de cafea,
pliculețe de ceai, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de
cacao), pudră de ciocolată, pudră instant pentru
prepararea ceaiului (alta decât cea pentru uz
medicinal), pungi de cafea umplute, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată.
35. Închiriere de automate de vânzare.
43. Furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri.

───────

(540)

Flytec
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,

bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate

(210) M 2020 07965
(151) 04/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, 

STR. ȘTEFAN GOLESCU NR. 6, 
JUD. ARGEȘ, ȘTEFĂNEȘTII NOI,
ARGEȘ, ROMANIA
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cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru

calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
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pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, paşapoarte biometrice/
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat

fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
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calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea

distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
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încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,

transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
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echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare

dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare , lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu
picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate de
uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj/aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, hote de extracţie pentru bucătării,
fiare de călcat cu abur pentru ţesături,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive/
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
ventilatoare (aer condiţionat), ventilatoare
(componente ale instalaţiilor de aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, aparate
de alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare, torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele de
încălzire ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de
tras apa, aparate de gătit la aburi, electrice,
saci pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru cuptoare,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
brichete cu gaz, aparate de epurare a gazelor,
epuratoare de gaz (componente ale instalaţiilor
cu gaz)/epuratoare (componente), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
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de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul
de crăciun, lumini pentru automobile/lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru

cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
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scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.

───────

(540)

PEDAGOGIE
NUMEROLOGICA

ZENNY BY STOICA LIDIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.07.03;
27.07.12; 02.05.02; 26.03.01

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

45. Consultanță astrologică, consultanță
spirituală.

───────

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

(210) M 2020 07967
(151) 04/11/2020
(732) LIDIA STOICA, 

ALEEA ADRIAN CARSTEA NR. 3, 
BL. 33B, SC. 1, ET. 6, AP. 37, 
SECTOR 3,  BUCUREȘTI, 031839, 
ROMANIA
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(210) M 2020 07968
(151) 04/11/2020
(732) FUNDAȚIA UMANISTĂ DR.

MIOARA MINCU, STR. RADU DE
LA AFUMAȚI NR, 57, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LICEUL TEORETIC
Dr. MIOARA MINCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 05.01.05; 26.04.01

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

41. Servicii de educație adresate persoanelor.
───────

(210) M 2020 07969
(151) 04/11/2020
(732) FUNDATIA UMANISTA DR.

MIOARA MINCU, STR. RADU DE
LA AFUMAŢI NR. 57, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SCOALA POSTLICEALA
SANITARA CAROL DAVILA

EDUCATIE pentru SANATATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 26.13.25; 24.17.02

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

41. Servicii de educație adresate persoanelor.
───────

(210) M 2020 07971
(151) 04/11/2020
(732) MARIA-MAGDALENA

NICOLESCU, STR. DRAGOMIR
HURMUZESCU NR.6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050178, ROMANIA

(540)

EduMaze
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de educație și
pregătire profesională, servicii de consultanță
în domeniul educației, informații în domeniul
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educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 07972
(151) 04/11/2020
(732) SC OBLIO COM SRL, STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 8 B,
JUDEŢUL MUREŞ, SIGHIŞOARA,
545400, MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU NR.
8E, BL. 9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Oblio

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 27.05.09; 05.03.14;
26.11.12; 29.01.12

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, suporturi cu sertare pentru
papetărie (rechizite de birou), calendare, pânze
pentru pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din
carton, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/ cordoane
de legătorie, plicuri (papetărie), prosoape din
hârtie pentru faţă, hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, fluturaşi publicitari, mape

pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, saci de gunoi din hârtie
sau plastic, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), materiale de ambalat
fabricate din amidon, ambalare (amortizare,
umplutură) materiale din hârtie sau carton,
materiale de căptuşire din hârtie sau carton/
umplutură din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, hârtie pentru
radiografii, panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, filtre din hârtie pentru cafea, funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie pentru
utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale,
hârtie pentru canapelele de examinare medicală,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate (sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şerveţele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din hârtie,
agăţători pentru fişele de cartotecă, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie absorbanta, hârtie anticoroziva,
hârtie impermeabila, hârtie reciclata, hârtie
pergament, hârtie de calc, pânză de calc, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), produse din hârtie de
unica folosinţă, şervetele din hârtie, şervetele din
celuloza, hârtie igienica pentru toaleta, captuşeli
din hârtie pentru vasul de toaleta, hârtie de
bucătărie, role de bucătărie (hârtie), folii din
vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat/ hârtie de
ambalat, hârtie de scris
35. Servicii de comenzi online, servicii de
vânzare cu amănuntul in legătură cu produse din
hârtie de unică folosinţă, administrarea afacerilor
magazinelor de comerţ cu amănuntul, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse din hârtie.

───────

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, galben
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(540)

QNODI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.05

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

21. Coșuri pentru plante, ghivece de lut, ghivece
de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece din
ceramică, ghivece din sticlă, glastre pentru
plante, învelitori pentru ghivece de flori, altele
decât cele din hârtie, terarii de apartament
(pentru plante), coșuri de flori, boluri pentru
flori, boluri pentru decorațiuni florale, bețe de
sprijin pentru ghivece de flori, aspersoare, acvarii
și vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și de
lichide pentru animale de companie, adăpători,
adăpători acționate de animale domestice,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
piepteni pentru animale, biberoane pentru
animale mici, boluri pentru băut pentru animale
de companie, boluri pentru hrănirea animalelor
de companie, automate, boluri pentru hrănirea
și adăparea animalelor de companie, boluri
pentru peștișori, perii pentru cai, colivii pentru
păsări, căușe pentru hrana canină, colivii pentru
păsări domestice, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști metalice de uz casnic, cuști
pentru animale de companie, dispozitive de
alimentare pentru animale domestice acționate
de acestea, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea

păsărilor în natură, dispozitive de hrănire pentru
păsări, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
dispozitive pentru îndepărtarea păsărilor, nu
din metal, distribuitoare de hrană pentru
animale de companie acționate de acestea,
filtre destinate utilizării în litiere pentru pisici,
litiere automate pentru animale de companie,
litiere pentru animale, litiere pentru animale
de companie, litiere pentru pisici, litiere pentru
păsări, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor de
companie, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie,
ouă de ipsos puse în cuibare, perii anti-
năpârlire pentru animale de companie, perii
de dinți pentru animale, perii de sârmă pentru
cai, perii pentru animale de companie, perii
pentru coamă (piepteni pentru cai), perii pentru
toaleta animalelor de companie, perii pentru
îngrijirea animalelor, perii pentru țesălarea
cailor, păr de animale (perii și pensule), inele
pentru păsări, recipiente pentru hrana păsărilor,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
păsări, care nu sunt structuri, stinghii pentru
colivii de păsări, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, țesale, vase de mâncare pentru
animale de casă, vase pentru mâncare pentru
animale de casă, aparate de curățat scame,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice
pentru îndepărtarea scamelor, aparate pentru
îndepărtarea fibrelor, pe bază de baterii, şanuri
pentru cizme și ghete (sisteme de întindere),
şanuri pentru pantofi, şanuri pentru pantofi
(sisteme de întindere), coșuri de rufe, dispozitive
pentru menținut forma cravatelor, cârlige de
rufe, cârlige pentru încheiat nasturii, cârpe
pentru lustruit pantofii cu ceară, dispozitive
din lemn pentru lărgirea ghetelor, dispozitive
electrice pentru înlăturarea scamelor, dispozitive
pentru lărgirea cizmelor și a ghetelor, dispozitive
pentru întins haine, perii pentru pantofi, perii
pentru încălțăminte, pânze de curățat pantofi,
pânze pentru călcat, raclete pentru pantofi
prevăzute cu perii, rame pentru uscarea și
menținerea formei articolelor de îmbrăcăminte,
perii pentru încălțăminte, încălțătoare, suporturi
de întins rufe pentru tavan, cu înălțime reglabilă,
suporturi pentru fiare de călcat, suporturi
pentru întinderea mănușilor, suporturi pentru
întins cămăși, suporturi pentru întins pantaloni,
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umerașe pentru uscarea hainelor, umerașe
pentru uscarea hainelor, special concepute
pentru îmbrăcăminte de specialitate, văcsuitoare
pentru încălțăminte, neelectrice, suporturi de
perete pentru întins rufe, suporturi de uscat
haine, suporturi de uscat rufe, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
22. Frânghii și sfori, plase, vele, funie de
macramé, suporturi suspendate din frânghie
pentru plante, corturi, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
copertine de pânză, copertine (prelate),
copertine din plastic, corturi (copertine)
pentru rulote, pânză impermeabilă, învelișuri
impermeabile (prelate), prelate pentru corturi,
țesături pentru umbrare și pavilioane, hamace,
fibre din iută (formă brută), saci de iută pentru
depozitare (nu pentru bagaje sau călătorii), saci
de iută (pentru uz industrial), iută, pânză de sac
pentru perdele de aeraj, saci de plasă pentru
spălarea lenjeriei, saci din pânză pentru lenjerie
(care nu sunt folosiți ca bagaje sau pentru
călătorii).
24. Articole de menaj din materiale textile,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, baldachine cu volane, articole textile
nețesute, articole textile de menaj confecționate
din materiale nețesute, articole din materiale
textile pentru șaluri și eșarfe (yashmagh) pentru
acoperirea capului, materiale textile pentru
decorare interioară, saci pentru saci de dormit
(adaptați în mod specific), textile pentru perete,
lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
fețe de pernă (fețe de pernă tip plic), fețe de
pernă, fețe de pernă, carpete lucrate manual
din materiale textile pentru pereți, traverse textile
pentru mese, traverse textile de masă, traverse
de masă, nu din hârtie, țesături de iută, pânză
de iută, perdele din materiale textile sau din
materiale plastice, perdele de duș din materiale
textile sau din materiale plastice, perdele
plisate, mochetă (perdele), perdele dantelate din
material textil sau plastic, perdele pentru ușă
din material textil sau plastic, căptușeli pentru
perdele, perdele pentru duș din material textil
sau plastic, perdele din plasă, țesături pentru
perdele, draperii (perdele groase) din material
textil sau plastic, perdele din vinil, perdele și
draperii confecționate din material textil sau
plastic, materiale textile pentru perdele, perdele

din materiale textile, perdele din materiale
plastice, perdele din material plastic, perdele
scurte din material textil, muselină (țesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), perdele și
draperii de interior și exterior din material textil
sau plastic, perdele și draperii confecționate din
materiale textile, perdele de duș din materiale
textile ignifuge, perdele din plastic pentru cabine
de duș, materiale pentru perdele ca articole
textile, perdele de duș din material plastic,
perdele mici confecționate din materiale textile,
lenjerie de uz casnic, lenjerie pentru pătuțuri,
țesături pentru lenjerie, lenjerie de masă,
cuverturi matlasate (lenjerie de pat), așternuturi
de pat (lenjerie), lenjerie de masă din materiale
textile, apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, articole de menaj textile (lenjerie de
masa), articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
șervete din material textil (lenjerie de masa),
etichete din materiale textile pentru prindere pe
lenjerie, lenjerie de masă (cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
hârtie, lenjerie de masă, cu excepția celei din
hârtie), lenjerie de pat de unică folosință din
material textile.

───────

(540)

Dittom
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
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(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/ instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare

pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/ articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop,
containere pentru lentilele de contact,
panouri de comandă (electricitate), conectori,
electrici, sârmă de cupru, izolată, telefoane
fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contra acţionate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
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diafragme (acustică), diafragme pentru aparate
ştiinţifice, diafragme (fotografie), maşini de
dictare (dictating machines), aparate de difracţie
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin

oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendiile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
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dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/ busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,

microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
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telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protecție respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie

prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
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de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash USB,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriva supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt

pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 07975
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BIRKIRKARA, BKR9034, MALTA

(540)

S

(531) Clasificare Viena:
27.01.06; 26.01.12; 26.01.18; 29.01.12

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

9. Software de calculator.
16. Hârtie şi carton, materiale tipărite.
35. Publicitate.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
38. Telecomunicaţii, în special trimiterea de
mesaje prin Internet în legătură cu pariuri

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
186C), alb
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sportive şi jocuri şi desfăşurarea de evenimente
sportive.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de hardware şi
software pentru computer.

───────

(210) M 2020 07976
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BKR9034, BIRKIRKARA, MALTA

(540)

STANLEYBET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii electronice on-line (descărcabile)
de pe Internet.
16. Materiale tipărite referitoare la pariuri,
bilete şi carduri din hârtie, carton sau plastic,
nemagnetice.
36. Servicii financiare legate de pariuri, servicii
de informare, consiliere şi consultanţă financiară
legate de pariuri.
38. Furnizarea de mesaje şi corespondenţă
electronică, comunicare prin terminale de
calculator şi prin internet, toate legate de pariuri.
41. Servicii de pariuri, jocuri de noroc, jocuri
diverse, inclusiv servicii de pariuri prin telefon
şi mesaje text şi servicii de pariuri pe carduri
de credit, servicii de divertisment legate de
pariuri, furnizare de informaţii referitoare la
evenimente sportive, servicii de informare,
consiliere şi consultanţă legate de serviciile
anterior menţionate.

───────

(210) M 2020 07977
(151) 04/11/2020
(732) EQUILOR HOLDING LIMITED,

LEVEL 4, THE PENTHOUSE,
SUITE 2, EWROPA BUSINESS
CENTER, TRIQ DUN KARM,
BKR9034, BIRKIRKARA, MALTA

(540)

Stanleybet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01

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

9. Software de calculator.
16. Hârtie și carton, materiale tipărite.
35. Publicitate.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
38. Telecomunicaţii, în special trimiterea de
mesaje prin Internet în legătură cu pariuri
sportive și jocuri și desfășurarea de evenimente
sportive.
42. Proiectarea și dezvoltarea de hardware și
software pentru computer.

───────

(210) M 2020 07979
(151) 04/11/2020
(732) MG TEC INDUSTRY SRL, STR.

VAII NR. 2, JUDEȚUL CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

zen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică de toaletă, role de hârtie igienică,
hârtie igienică sub formă de rolă, batiste de

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
186C)
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hârtie, batistuțe de hârtie, șervețele de hârtie,
șervețele de buzunar din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, șervetele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești,
role de bucătărie (hârtie).

───────

(210) M 2020 07980
(151) 04/11/2020
(732) VICTOR CONSTANTIN

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, SOS.
PANTELIMON NR. 243, BL. 52,
SC. A, ET. 5, AP. 18, SECTOR 2,,
BUCURESTI, 021608, ROMANIA

(540)

ZeLMiRa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Amestec de sucuri de fructe, amestestecuri
pentru prepararea sorbeturilor (băuturi), apă
(băuturi), apă carbogazoasă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamin (băuturi), apă cu
arome, apă de izvor, apă de masă, apă
gazoasă (carbonatată), apă gazoasă (sifon),
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
îmbuteliată, apă minerală, apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
minerală (care nu este pentru uz medicinal),
apă plată, apă tonică, ape cu aromă de fructe,
ape minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
aperitive fără alcool, băuturi carbogazoase

aromatizate nonalcoolice, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci
nonalcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri
de fructe, băuturi care conțin vitamine, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu aromă
de fructe, băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi de fructe, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcooliee, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcooliee care
conțin sucuri de fructe, băuturi pe bază de bere,
băuturi pe bază de fructe, băuturi pe bază de
suc de mere, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi răcoritoare cu aromă de
fructe, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare cu conținut caloric scăzut,
băuturi răcoritoare necarbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aroma
de ceai, siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere bock, bere brună,
bere cu aromă de cafea, bere cu conținut
caloric scăzut, bere de grâu, bere din extract
de rădăcini, bere fără alcool, bere îmbogățită
cu minerale, must de bere, bere neagră (cu
malț prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere și produse de bere, beri aromatizate,
beri artizanale, bitter lemon (băutură răcoritoare
carbogazoasă), cidru fără alcool, citronadă,
coctailuri nonalcoolice pe bază de bere, cocteiluri
de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool, cola
(băuturi răcoritoare), concentrate de sucuri de
fructe, concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, băuturi din fructe , fără alcool, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, înlocuitor
de bere, kvass (băutură nealcoolică), siropuri
pentru limonadă, limonade, bere din malț,
must de malț), ape minerale (băuturi), musturi
nonalcoolice, must conservat, nefermentat,
punci de fructe, nealcoolic, punci nealeoolic
din fructe de kaki uscate cu scorțișoară
(sujeonggwa), punci nealcoolic, suc de roșii
(băuturi), sarsaparilla (băutură nealcoolică),
șerbeturi din fructe (băuturi), sifon, sirop de
coacaze negre, sirop de malț pentru băuturi,
sirop de migdale, siropuri de fructe nonalcoolice,
siropuri pentru băuturi nonalcoolice, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nealcoolice, siropuri pentru prepararea băuturilor
nonalcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și

MATEESCU, STR. MUREŞANA
NR. 4, BL. 44, SC. 1, AP. 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, sorbeturi
(băuturi), sorbete sub formă de băuturi, must
de struguri, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de fructe (nealcoolic), suc concentrat
de lămâi verzi, suc concentrat de portocale,
suc concentrat de prune afumate, suc de
coacaze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde, suc
de portocale, suc de rodii, suc de răchițele, suc
de struguri, sucuri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, suguri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
de legume (băuturi), sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), vin de orz (bere),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băutură sangria (alcoolică), băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice carbonatite, cu
excepția berii, băuturi alcoolice care conțin
fructe, băuturi alcoolice din fructe, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi aperitiv (alcoolice), băuturi
aperitive pe bază de lichior, băuturi aperitive pe
bază de vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băuturi distilate, băuturi pe bază de rom,
băuturi pe bază de vin, băuturi răcoritoare
care conțin aromatizate, băuturi slab alcoolizate,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decat
cele bazate pe bere, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice energizante,
băuturi spirtoase, bitter (lichioruri), cidru
alcoolic, cocteiluri alcoolice, cocteiluri alcoolice
preparate, cocteiluri preparate pe bază de vin,
curacao (băutură alcoolică), digestive (alcooluri
și lichioruri), digestive (lichioruri spirtoase),
distilat de vișine, esențe alcoolice, extracte de
lichioruri spirtoase, extracte alcoolice, extracte
din fructe cu alcool, cocteiluri alcoolice de
fructe, lichioruri, punci de vin (băutură alcoolică),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
punciuri cu alcool, rachiu, rachiu de pere, rachiu
de ienupăr, rachiu pentru gătit, punci de rom,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
lichioruri pe bază de cafea, lichioruri din plante,
lichioruri cremă, lichioruri care conțin cremă,
piquette (băutura pe baza de vin), rom din sirop
de trestie de zahăr, rom infuzat cu vitamine, sake
(băutură alcoolică), shochu (băuturi spirtoase),
șnaps, vermut, vin, vin alb, vin de căpșuni, vin
de fructe, vin de mure, vin de struguri, vin fiert,

vin pentru gătit, vin roșu, vin slab alcoolizat, vin
spumant, vin spumant de fructe, vin spumant
de struguri, vinuri albe spumante, vinuri cu
alcool, vinuri de desert, vinuri de masă, vinuri
dulci, vinuri îmbogățite, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, vișinată, votcă, whisky,
whisky din malț.
35. Administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
vânzărilor, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, publicitate, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, regruparea
în avantajul terților a băuturilor alcoolice și non-
alcolice
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiumlor de teleshopping, servicii de vânzare
în cadrul magazinelor specializate pe băuturi
alcoolice și non-alcoolice, promovarea vânzărilor
băuturilor alcoolice și non-alcoolice la
puncte de vânzare și standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros prin intermediul magazinelor și standurilor
de vinuri, băuturi alcoolice și non-alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros,
incluzând vânzarea online de: vinuri, băuturi
alcoolice și non-alcoolice, servicii de publicitate,
servicii de marketing, informații și asistență
comercială pentru consumatori, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții de
import-export.

───────
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(210) M 2020 07981
(151) 04/11/2020
(732) BIOMAX HOLDINGS PTE LTD,

3 KIM , #02-01, CLĂDIREA
GOODLAND GROUP, CHUAN
LANE, 537069, SINGAPORE

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023995, ROMANIA

(540)

BIOMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.04

clase:
1. Compost, preparare din enzime pentru uz
industrial, preparate de fertilizare, sol argilos, sol,
produse pentru îmbunătățirea solului, produse
pentru adaptarea solului (altele decât pentru
sterilizare), toate excluzând rășinile sintetice și
biomasa.
7. Aparate, echipamente și utilaje pentru
tratarea și conversia de deșeurilor organice
în fertilizatori organici, aparate, echipamente
și utilaje utilizate în sortarea deșeurilor
organice, mașini de gestionare și reciclare a
deșeurilor organice, mașini pentru compostul
deșeurilor organice, mașini de compactare a
deșeurilor organice, mașini pentru transformarea
deșeurilor organice, mașini pentru digestia
de deșeuri organice, mașini pentru producția
de fertilizatoare organice, toate excluzând
prelucrarea de rășini sintetice, peletizarea și
conversia biomasei.
40. Reciclarea chimică a produselor de
tip deșeu, tratarea chimică a deșeurilor,
decontaminarea deșeurilor, decontaminarea
materialelor periculoase, prelucrarea deșeurilor,

recuperarea materialelor din deșeuri,
recuperarea produselor chimice, reciclarea
deșeurilor, reciclarea deșeurilor și gunoiului,
reprelucrarea deșeurilor și resturilor de
materiale, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), tratarea (reciclarea)
deșeurilor, tratarea (recuperarea) deșeurilor,
tratarea deșeurilor chimice, tratarea deșeurilor,
servicii de gestionare a deșeurilor, prelucrarea
deșeurilor, servicii de reciclare a deșeurilor,
tratarea (transformarea) deșeurilor, toate
excluzând prelucrarea de rășini sintetice,
peletizarea și conversia biomasei.

───────

(540)

TreeHouse
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea de evenimente pentru
divertisment, activități recreative.
43. Servicii de cazare, servicii de restaurant,
terasa, cafenea, food truck.

───────

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

(210) M 2020 07983
(151) 04/11/2020
(732) RADU-EMIL GHERASIM, 

STR. CORNISEI NR. 33, 
SECTOR 2,  BUCURESTI, 
ROMANIA
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(210) M 2020 07984
(151) 04/11/2020
(732) SC BEST LINE STIL TRADING

(540)

BEST LINE THE TRUE
MEASURE est 2010

(531) Clasificare Viena:
02.01.30; 24.09.05; 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Costume pentru bărbați, cămăși, cămăși
de costum, cravate, ascoturi (cravate), cravate
de mătase, paltoane, jachete (îmbrăcăminte),
pantaloni, pantofi de stradă, îmbrăcăminte,
articole de încălțăminte, costume, curele
din piele (îmbrăcăminte), papioane, pulovere,
tricouri.

───────

(210) M 2020 07985
(151) 04/11/2020
(732) FORTEC SRL, STR. ALUNULUI 8A,

JUDEŢ SALAJ, ZALAU, 450044,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

ACU SHOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în ceea ce privește acumulatori şi baterii
în magazine fizice şi online.

───────

(210) M 2020 07986
(151) 04/11/2020
(732) LANDMARK MANAGEMENT

(540)

EURODATAPARK

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 26.01.01; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

42. Cercetare privind prelucrarea de date,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, gestiunea tehnică a aparatelor
electrocasnice și a echipamentelor informatice,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, punerea la dispoziție
de instalații pentru centre de date, servicii de
transfer de date, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software.

───────

SRL, STR. M.KOGALNICEANU
NR. 62, JUDEŢ VASLUI,
NEGRESTI, 735200, VASLUI,
ROMANIA

SRL, 
STR. NANU MUSCEL NR. 8,
MANSARDA, CAMERA 1, 
SECTOR5, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, verde
deschis, albastru deschis, portocaliu
deschis, roz, gri
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(210) M 2020 07989
(151) 05/11/2020
(732) S.C. VATRA PAN S.R.L., STR.

ARŢARILOR NR. 56, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

VATRA PAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine, chifle dulci, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, aluat, produse de
patiserie, plăcinte, pizza, chifle moi (pâine),
chifle umplute, pesmet, alimente preparate din
cereale, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, preparate din cereale care
conțin tărâțe, pesmeciori (prăjituri), pesmet
din pâine, produse pentru gustări preparate
din pesmet, paste făinoase umplute, paste
pentru supe, paste făinoase alimentare, paste
alimentare (aluaturi), paste care conțin ouă,
alimente din paste făinoase uscate, paste sub
formă de foi, paste uscate și proaspete, tăieței
și paste umplute, aluat dospit, aluat înghețat,
aluat pentru prăjituri, aluat pentru pizza, aluat de
pâine, aluat pentru biscuiți, aluat pentru pateuri,
aluaturi și amestecuri din acestea, produse din
aluat gata de copt, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin fructe, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin carne, aluat de drojdie cu umpluturi
care conțin legume, pâine nedospită în foi subțiri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea afacerilor
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură., servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP. 13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530112, HARGHITA, ROMANIA

(540)

SZÉKELY konyha és kert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

16. Produse de imprimerie, articole de papetărie
și materiale educative, decorațiuni și materiale
pentru artiști, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, afișe publicitare,
afișe tipărite din hârtie, agende (tipărituri),
anuare (publicații tipărite), arte vizuale tipărite,
autocolante (articole de papetărie), broșuri,
buletine de știri (materiale tipărite), buletine
informative, calendare, calendare tipărite,
carduri de cadouri, din plastic, hârtie sau
carton, nemagnetice, carnețele de notițe
pentru rețete, carduri educative (tipărituri), cărți
poștale și cărți poștale ilustrate, cataloage,
cartonașe de rețete imprimate, coperte
(coperți) de reviste, felicitări (tipărite), fotografii
imprimate, jurnale, manuale didactice, manuale
tipărite, material promotional imprimat, materiale
educative și didactice, meniuri, monografii,
periodice tipărite, organizatoare personale,

(740) INTELECT SRL, 
B-DUL DACIA NR.48, BL. D-10, 
AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,410346 
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(210) M 2020 07990
(151) 05/11/2020
(732) EDITURA HARGITA NÉPE, 

BDUL TIMIŞOAREI NR.4, 
JUD.HARGHITA, 
MIERCUREA-CIUC, 530102, 
HARGHITA, ROMANIA
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periodice, rețete tipărite comercializate ca
o componentă a ambalajelor de alimente,
reviste ca suplimente la ziare, reproduceri
grafice, reproduceri fotografice, reclame tipărite,
publicații promoționale, publicații imprimate,
reviste profesionale, reviste generaliste, reviste
(publicații periodice), ziare, cărți.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de relații
cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, campanii
de marketing, intermediere publicitară, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, editare
și actualizare de texte publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing promoțional, marketing
digital, marketing direct, marketing de produse,
plasare de reclame, organizarea de publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de clipuri publicitare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, producție de materiale
publicitare, promovarea comercială, promovarea
afacerii [publicitate], publicitate în reviste,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate, publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de marketing, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate și marketing online.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, furnizare
de publicații electronice, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, editare
de publicații, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți audio, publicare de cărți,
publicare de cataloage, publicare de broșuri,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale tipărite în format electronic, altele
decât cele publicitare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare

de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste, publicare
de recenzii, publicare și editare de cărți,
publicarea de calendare, publicarea de fotografii,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare multimedia a revistelor, publicare
multimedia a ziarelor, servicii de editare,
altele decât pentru texte publicitare, servicii
de publicare electronică, cu excepția textelor
publicitare, servicii de publicare on-line, cu
excepția textelor publicitare, servicii de publicare
de divertisment video digital, audio și multimedia.

───────

(210) M 2020 07993
(151) 05/11/2020
(732) S.C. ERICA CEROM S.R.L., STR.

ȘTEFAN AIRINEI NR. 1, BL. B1,
ET. 3, AP. 9, JUD. BOTOȘANI,
DOROHOI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

ERICA CERAMICA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
26.15.09

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, gresie.

(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la materiale de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare.

───────

(210) M 2020 07994
(151) 05/11/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. ȘTEFAN MIHĂILEANU NR.
59, CAMERA 4, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

EAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Ustensile de menaj, ustensile de bucătărie,
bureți de menaj, mănuși de menaj, coșuri pentru
gunoiul menajer, recipiente pentru menaj sau
bucătărie, recipiente nemetalice de menaj, cu
închizătoare, pentru alimente, mături, mături
pentru curățenie, mânere din plastic pentru
mături, mopuri, perii cu mop, găleți pentru mop
prevăzute cu storcător pentru mop, fărașe, perii
pentru spălat, instrumente de spălat geamuri
(pentru uz casnic), lavete de spălat vase, perii
pentru curățat, cârpe de curățat, bureți metalici
pentru curățat, perii de sârmă pentru curățat,
bureți de curățat de uz casnic, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, găleți de plastic, găleți pentru
mop, găleți de uz domestic, bureți de baie,

bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți artificiali
pentru uz casnic, coșuri de rufe de uz casnic,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
vase pentru bucătărie, spatule (ustensile de
bucătărie), tăvi turnante (pentru bucătărie), set
recipiente de bucătărie, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, bureți pentru bucătărie, mănuși
de bucătărie, forme pentru bucătărie, site de
bucătărie, pâlnii de bucătărie, produse din
ceramică pentru bucătărie, suporturi pentru
hârtie de bucătărie, ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, dispozitive de măcinat de
bucătărie, neelectrice, oale cu presiune (vase de
bucătărie), borcane de bucătărie (nu din metale
prețioase), linguri pentru gătit și servit, pentru
bucătărie, polonice (ustensile de menaj sau de
bucătărie), furculițe de servit, linguri pentru gătit
și servit (ustensile de bucătărie), suporturi de
cuțite pentru masă, pahare (veselă de băut),
pahare din plastic sau hârtie, vase.

───────

(210) M 2020 07995
(151) 05/11/2020
(732) ION-CRISTIAN PANDEL, STR.

DR. PALEOLOGU NR. 4, AP.
5, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

memex Salut! Ai un pachet!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

39. Servicii de curierat (mesaje sau mărfuri).
───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7484C), roșu (Pantone 1788 C)
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(540)

ESD EVENT SOUND DJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.13;
26.11.09; 26.11.11; 26.11.12

clase:
41. Spectacole muzicale, organizarea
spectacolelor, organizare de spectacole, servicii
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, editare
muzicală, spectacole muzicale live.

───────

(210) M 2020 07999
(151) 05/11/2020
(732) DENIS CATALIN CIUREA, STR.

STEFAN GOLESCU NR. 6, JUD.
ARGEŞ, STEFANESTII NOI,
117719, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Dr Denis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe
chimice agricole pe suprafeţe şi pe cale aeriană,
servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de inseminare artificială, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
perforarea trupului (body piercing), chiropractică,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, depilarea cu ceară,
închirierea de echipamente pentru ferme, servicii
de viticultura, consultanta in domeniul viticulturii,
servicii de fertilizare in vitro, aranjamente
florale, grădinărit, implanturi de păr, servicii de
coafură, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(SPA), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii de spitaliceşti, servicii de bănci de
ţesuturi umane, închiriere de animale pentru
scopuri de grădinărit, închiriere de stupi de
albine, terapie asistată cu animale, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de manichiură, servicii de
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie/terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură şi, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor.

───────

(210) M 2020 07997
(151) 05/11/2020
(732) EXCLUSIVE SOUND DJ SRL, 

STR. MARTIR CERNAIANU NR. 4,
CAM.3, JUDEȚUL TIMIȘ, 
TIMIȘOARA,TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, roșu,  
             galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08000
(151) 05/11/2020
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

BRAND ALERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing cu public ţintă, furnizarea de informații
comerciale referitoare la utilizarea mărcilor
comerciale sau a denumirilor comerciale
sau utilizarea incorectă a conținutului și
comunicărilor online, servicii de strategie de
marcă comercială (promovare).
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate.
45. Servicii de consultanta juridica in
proprietatea intelectuala, gestionarea proprietății
intelectuale, (serviciu juridic), servicii de
monitorizare a proprietății intelectuale, și anume
monitorizarea utilizării marcilor comerciale
pe internet furnizate după abonament prin
mijloace informatice, servicii referitoare la
semnele distinctive și protecția acestora pe
internet, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopul consultanței juridice.

───────

(210) M 2020 08001
(151) 05/11/2020
(732) SC ROMPATENT DESIGN SRL,

STR. TEPES VODA NR.130,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

MARK POINT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing cu public ţintă, furnizarea de informații

comerciale referitoare la utilizarea mărcilor
comerciale sau a denumirilor comerciale
sau utilizarea incorectă a conținutului și
comunicărilor online, monitorizarea mărcilor
comerciale, servicii de strategie de marcă
comercială pe internet (promovare).
41. Furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate
45. Servicii de consultanta juridica in
proprietatea intelectuala, gestionarea proprietății
intelectuale, (serviciu juridic), servicii de
monitorizare a proprietății intelectuale, și anume
monitorizarea utilizării mărcilor comerciale
pe internet furnizate după abonament prin
mijloace informatice, servicii referitoare la
semnele distinctive și protecția acestora pe
internet, monitorizarea drepturilor de proprietate
intelectuală în scopul consultanței juridice.

───────

(210) M 2020 08034
(151) 06/11/2020
(732) SOFTWIN SRL, STR. MĂGURICEA

NR. 20, BL. 7P, SC. 1, ET. 2, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 71504,
ROMANIA

(540)

SCLIPIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software interactiv de calculator, software
descărcabil și aplicații software mobile, toate
cu utilizare în educație, software de calculator
descărcabil sau înregistrat pentru utilizare în
crearea, livrarea și gestionarea de conținut
educațional, teme și programe educaționale,
software de calculator pentru luarea de note,
pentru vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea de documente și note, cu utilizare
în educație, software de calculator descărcabil
sau înregistrat pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și a listelor de sarcini și
pentru amintirea utilizatorilor cu privire la date
și evenimente, toate cu utilizare în educație,
aplicații software mobile descărcabile sau

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI,011235, ROMANIA
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înregistrate dedicate profesorilor și studenților,
elevilor, pentru a colabora on-line, pentru
a facilita schimbul deschis de informații și
date prin intermediul rețelelor globale de
calculatoare și comunicații, și anume software
pentru gestionarea temelor și a fluxului de
lucru al cursurilor, sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor.
42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului de calculator pentru luarea de note,
pentru vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea documentelor și notelor, a software-
ului de calculator pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și a listelor de sarcini,
a software-ului de calculator pentru reamintirea
utilizatorilor cu privire la date și evenimente,
toate pentru utilizare în educație., furnizarea
accesului temporar la o platformă software online
nedescărcabilă și la o aplicație software mobilă
online, ambele dedicate profesorilor și elevilor,
studenților, pentru a colabora on-line în vederea
facilitării schimbului deschis de informații și date
prin intermediul rețelelor globale de calculatoare
și comunicații, și anume furnizarea accesului la
software online pentru gestionarea temelor, a
cursurilor și a fluxului de lucru, a sarcinilor și
responsabilităților profesorilor și elevilor.

───────

(210) M 2020 08035
(151) 06/11/2020
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Stresalin Plus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse

medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare si
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina D, preparate pe bază de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificatie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, paine de uz
terapeutic imbogatita cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
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dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, extracte de ceai cu excepția uleiurilor
esențiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subtiri, grisine groase, otet, otet din fructe,
otet din vin, otet aromat, quinoa prelucrata,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08036
(151) 06/11/2020
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Somnalin

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare si
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina D, preparate pe bază de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificatie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
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chimice pentru scopuri medicale, paine de uz
terapeutic imbogatita cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, extracte de ceai cu excepția uleiurilor
esențiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subtiri, grisine groase, otet, otet din fructe,
otet din vin, otet aromat, quinoa prelucrata,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08037
(151) 06/11/2020
(732) S.C. SOFTWIN S.R.L., STR.

MĂGURICEA NR. 20, BL. 7P,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 71504, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
STR. NATAŢIEI NR. 63, SECTOR 1
, BUCUREȘTI,011235, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 03.07.24; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06

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

9. Software interactiv de calculator, software
descărcabil și aplicații software mobile, toate
cu utilizare în educație, software de calculator
descărcabil sau înregistrat pentru utilizare în
crearea, livrarea și gestionarea de conținut
educațional, teme și programe educaționale,
aplicații software mobile descărcabile sau
înregistrate dedicate profesorilor și studenților
pentru a colabora on-line, pentru a facilita
schimbul deschis de informații și date prin
intermediul rețelelor globale de calculatoare
și comunicații, și anume software pentru
gestionarea temelor și a fluxului de lucru
al cursurilor, sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor, software de calculator
pentru luarea de note, pentru vizualizarea,
editarea, accesarea și publicarea de documente

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
violet, gri
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și note, cu utilizare în educație, software de
calculator descărcabil sau înregistrat pentru
vizualizarea și editarea agendelor de întâlniri și a
listelor de sarcini și pentru amintirea utilizatorilor
cu privire la date și evenimente, toate cu utilizare
în educație.
42. Furnizarea accesului temporar la o platformă
software online nedescărcabilă și la o aplicație
software mobilă online, ambele dedicate
profesorilor și elevilor, studenților, pentru a
colabora on-line în vederea facilitării schimbului
deschis de informații și date prin intermediul
rețelelor globale de calculatoare și comunicații,
și anume furnizarea accesului la software online
pentru gestionarea temelor, a cursurilor și a
fluxului de lucru, a sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor, furnizarea accesului
temporar la software de calculator pentru luarea
de note, pentru vizualizarea, editarea, accesarea
și publicarea documentelor și a notelor, la
software de calculator pentru vizualizarea și
editarea agendelor de întâlniri și a listelor
de sarcini, la software de calculator pentru
reamintirea utilizatorilor cu privire la date și
evenimente, toate cu utilizare în educație.

───────

(540)

BEAN TO CUP

(531) Clasificare Viena:
02.01.18; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
11.03.03

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
aceste servicii în legătură cu cafea.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08040
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUDEȚUL
SUCEAVA, FĂLTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Alevia Esența
echilibrului natural

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 07.15.20

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, odorizante de casă,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, detergenți alții
decât cu utilizare în procesele de fabricare
și în scopurile medicinale, lichide de curățare,
spray-uri de curățare, substanțe degresante,
uleiuri de curățare, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru toaletă, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru

(210) M 2020 08038
(151) 06/11/2020
(732) VLAD ȘTEFĂNESCU, 

ALEEA POTAISA NR. 5, BL. A17, 
SC.D, ET. 3, AP. 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri,
negru, alb
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curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, produse pentru îngrijirea
dinţilor, loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate de toaletă nemedicamentoase,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, uleiuri
de uz cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj
nemedicinale, deodorante și antiperspirante,
farduri, preparate pentru baie nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor nemedicinale, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, loțiuni de înfrumusețare,
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, preparate fitocosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse pentru curățenie și igienă
personală, apă de gură nemedicinală, preparate
pentru îngrijirea danturii nemedicinale, produse
pentru împrospătarea respirației nemedicinale,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, balsam de
buze (nemedicamentos), balsam de întreținere,
balsam de păr, balsam după ras, balsam
pentru buze (nemedicinal), balsam pentru
cuticule, balsam pentru păr, balsam pentru
ras, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri de buze, balsamuri de
buze cu protecție solară (cosmetice), balsamuri
de păr, balsamuri de păr (balsamuri-șampon),
balsamuri de păr pentru bebeluși, balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
hidratarea părului, balsamuri pentru păr,
balsamuri pentru păr destinate bebelușilor,
balsamuri pentru piele, balsamuri pentru piele
(nemedicinale), balsamuri pentru utilizare pe
păr, balsamuri solide pentru păr, balsamuri
sub forma de spray pentru pielea capului,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
nemedicinale, cosmetice pentru bronzare,
creme cosmetice, produse de demachiere,
emolienți pentru ten, emulsii de corp, grăsimi
de uz cosmetic, hidratante (produse cosmetice),
loțiuni parfumate (preparate de toaleta), măști
cosmetice.

pentru igienă, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente dietetice pe bază de
propolis, alimente pentru bebeluși, alimente
dietetice de uz medical, antioxidanți, băuturi
[suplimente dietetice], batoane care înlocuiesc
o masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, bomboane medicinale, băuturi pe
bază de vitamine, ceai medicinal, preparate
cu minerale și vitamine, preparate dietetice
și alimentare, preparate multivitaminice,
suplimente vitaminice și minerale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, remedii naturale
și farmaceutice, preparate cu extracte din plante
medicinale, alifii medicinale, aminoacizi de uz
medical, analeptice, analgezice, anestezice,
antibiotice, anticorpi, antidepresive, antidoturi,
antiemetice (antivomitive), antihistaminice,
antipiretice, antitoxine, antitusive, antivirale,
balsamuri de uz farmaceutic, balsamuri
de uz medical, băuturi minerale de uz
medicinal, calmante, compoziții farmaceutice,
creme de protecție medicinale, digestive,
diuretice, dropsuri de uz medical, elixiruri
(preparate farmaceutice), extracte din plante
de uz medical, produse chimico farmaceutice,
geluri antibacteriene, geluri antiinflamatoare,
ierburi medicinale, infuzii din plante medicinale,
laxative, loțiuni de uz farmaceutic, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (de uz medical), medicamente,
picături nazale de uz medical, picături
pentru ochi, picături pentru urechi, poțiuni
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c,
preparate cu vitamina d, preparate pe baza de
vitamine sub forma de suplimente alimentare,
produse de panificație pentru diabetici, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru

5.
Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, fungicide,
ierbicide, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
apă medicinală de gură, preparate farmaceutice
pentru uz stomatologic, produse medicinale
pentru curățarea dinților, produse și articole
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dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
29. Alge comestibile, alge comestibile,
preparate, alge marine comestibile, alge
preparate pentru alimentație umana, alge roșii
comestibile, alge uscate comestibile, alimente pe
baza de legume fermentate (kimchi), aloe vera
preparata pentru consum uman, alune de pădure
preparate, alune prăjite, alune sărate preparate,
amestec de ulei (de uz alimentar), amestecuri
de fructe si nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate si fructe cu coaja lemnoasa
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, amestecuri pentru supe, ananas uscat,
anghinare procesate, anghinare, conservate,
arahide procesate, arahide glazurate, arahide
la conserva, arahide prăjite, arahide, preparate,
aranjamente de fructe procesate, ardei iuți
chili, batoane alimentare pe baza de nuci,
batoane din tofu, batoane organice pe baza de
nuci si semințe, batoane pe baza de nuci si
semințe, băuturi pe baza de lapte de arahide,
băuturi pe baza de lapte de cocos, băuturi pe
baza de lapte de migdale, boabe procesate,
boabe de mazăre galbena, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, boabe de soia
fermentate (natto), boabe de soia preparate,
boabe de soia uscate, cactus preparat, de uz
alimentar, caise procesate, cartof dulce, cartofi
dulci preparați, castane prăjite, castraveciori
preparați, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
ceapa murata, ceapa preparata, ceapa verde
prelucrata, cepe (legume) conservate, cepe mici
procesate, chiftele de cartofi, chipsuri exceptând
cele din cereale, chipsuri (cartofi prăjiți), chipsuri
de banane, chipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, chipsuri de legume, chipsuri de
soia, chipsuri de varza creata, chipsuri din
manioc, chipsuri din yucca, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, cireșe maraschino, cireșe
preparate, ciuperci comestibile uscate, ciuperci
conservate, ciuperci negre comestibile uscate,
ciuperci, preparate, clătite de cartofi, coaja de
pepene verde murata, grăsime de cocos, ulei
de cocos, ulei de cocos pentru alimente, coji
de cartof umplute, coji de fructe, compot de
mere, compot de merișoare, concentrat de roșii,
concentrate (bulion), concentrate de tomate
(piure), concentrate din suc de legume pentru
alimente, concentrate pentru supa, congelate
(fructe -), conserve cu legume, conserve de
fasole, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve si murături, crema de alune, crema de
lămâie, crema tartinabila din fructe, creme de

întins pe pâine care conțin in principal fructe,
creme tartinabile pe baza de alune, creme
tartinabile pe baza de legume, creme tartinabile
pe baza de usturoi, curmale procesate, curmale
chinezești conservate, curmale preparate,
curmale uscate, dahls (mâncare indiana pe
baza de leguminoase), deserturi pe baza de
fructe, dovleci (legume conservate), dulcețuri,
extracte de roșii, extracte din alge de mare
pentru alimente, extracte din legume pentru gătit,
extracte din legume pentru gătit (sucuri), extracte
pentru supe, extracte vegetale pentru alimente,
falafel, fasole, fasole albă în sos tomat, fasole
cu carne de porc la conserva, fasole gătită in
sos de soia (kongjaban), fasole in conserva,
fasole reprăjită, fasole roșie cu ardei iute, fasole
uscata, fâșii comestibile de alge marine brune
uscate (tororo-kombu), felii subțiri de alge uscate
(hoshi-nori), fistic preparat, floarea-soarelui (ulei
de - comestibil), flori comestibile preparate, in
forma cristalizata, flori comestibile, preparate,
flori uscate comestibile, foi de alge prăjite (yaki-
nori), fructe (jeleuri de -), fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate in alcool,
fructe cu coaja lignificata procesate, fructe cu
coaja lemnoasa gătite, fructe cu coaja lemnoasa,
uscate, fructe cu coaja lignificata asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de papaia preparate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conserva, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe in conserva, fructe in saramura, fructe kaki
uscate (got-gam), fructe la borcan, fructe lychee
procesate, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
trase in zahăr pe băț, fructe uscate, fructe uscate
cu coajă lemnoasă aromate, fructe, ciuperci si
legume prelucrate (inclusiv nuci si leguminoase),
fructe, gătite, frunze de viță-de-vie preparate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi,
fulgi de mere, fulgi de păducel, fulgi de piersica,
fulgi uscați din alge nori care se presară peste
orez in apa fierbinte (ochazuke-nori), gemuri,
gemuri din fructe, germeni de fasole prelucrați,
ghimbir (dulceață), ghimbir cristalizat, gnocchi pe
baza de cartofi, gogoși, grăsimi vegetale de uz
alimentar, gustări pe baza de fructe, gustări pe
baza de fructe confiate, gustări pe baza de fructe
cu coaja lemnoasa, gustări pe baza de fructe
uscate, gustări pe baza de legume, gustări pe
baza de tofu, gutui, preparate, hasma preparata
(utilizata ca leguma, nu pentru asezonare), iaurt
de soia, jeleu de migdale, jeleuri comestibile,
jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe si legume, lapte de arahide, lapte
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de arahide pentru uz culinar, lapte de cânepa
destinat utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte de
cocos, lapte de migdale, lapte de migdale de
uz culinar, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de nuca de cocos folosit ca băuturi, lapte
de nuca de cocos pentru uz culinar, lapte de
orez, lapte de orez (înlocuitor de lapte), lapte
de orez de uz culinar, lapte de ovăz, lapte de
soia, lapte din boabe de soia, lapte praf de
cocos, lămâi preparate, lecitina pentru uz culinar,
legume conservate, legume sub forma de pudra,
legume uscate, leguminoase uscate, linte, linte
(uscată), linte (legume) conservata, mango
uscat, marmelada din fructe, mazăre conservata,
măsline conservate, mere preparate, ulei de
miez de palmier (alimentație), miezuri de nuca,
migdale măcinate, migdale preparate, morcovi,
muguri de bambus fermentați, fierți și conservați
in sare (menma), murături, murături mixte, năut,
preparat, nuca de cocos preparata, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coaja preparate, nuci de acaju preparate,
nuci de acaju sărate, nuci de betel prelucrate,
nuci de cocos uscate, nuci glasate, nuci opărite,
nuci preparate, nuci uscate, ulei de palmier
(alimentație), pasta de anghinare, pasta de
arahide, pasta de dovlecei, pasta de fructe, pasta
de fructe de mare, pasta de guava, pasta de
măsline, pasta de năut, pasta de trufe, pasta
de vinete, pasta tartinabila de alune, paste de
legume, paste preparate din fructe cu coaja
lemnoasa, pectina din fructe, pectina pentru uz
culinar, piele de tofu, piersici preparate, piure de
cartofi, piure de cartofi instant, piure de ciuperci,
piure de legume, piure de măsline, piure de
mere, piure de roșii, piureuri de fructe, planta
de muștar brassica juncea, preparata, plante din
specia brassica oleracea acephala, preparata,
polen preparat pentru alimentație, portocale,
preparate, ulei de porumb, ulei de porumb pentru
alimente, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, praf de fructe, praf de nuca de
cocos, produse din fructe uscate, produse din
legume preparate, produse tartinabile pe baza
de legume, produse tartinabile pe baza de trufe
(creme de trufe), prune, prune conservate, ulei
de rapița comestibil, răchitele uscate, rădăcini
procesate, roșii conservate, semințe comestibile,
semințe de bananier preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de pin, preparate, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, sfecla procesata, smochine uscate,
soia (pregătita), soia conservata, spirulina
preparata, stafide, suc de lamâie de uz culinar,

suc de trufe, sucuri de legume pentru gătit, sucuri
din fructe utilizate la gătit, ulei de susan, ulei de
susan pentru alimente, tahini (pasta de semințe
de susan), tangerine (citrice) (conservate),
tapenada (pasta de măsline negre), tarta
umpluta cu fructe, tofu, trufe uscate (ciuperci
comestibile), ulei de arahide, ulei de arahide
(alimentar), ulei de ardei iute, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de nuci, ulei
de porumb pentru alimente, ulei de rapița, ulei
de soia, ulei de soia de uz alimentar, ulei
de soia pentru gătit, ulei din semințe de in
(comestibil), ulei din sâmburi de struguri, ulei
din semințe de camelie de uz alimentar, ulei
din semințe de dovleac de uz alimentar, ulei
din semințe de in pentru uz culinar, ulei din
tarate de orez (de uz alimentar), ulei și grăsime
de cocos (de uz alimentar), uleiuri aromatizate,
uleiuri comestibile, uleiuri comestibile folosite
pentru gătirea alimentelor, uleiuri comestibile
obținute din peste (cu excepția uleiului de ficat
de cod), uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de uz
alimentar, uleiuri hidrogenate de uz alimentar,
uleiuri întărite (ulei hidrogenat pentru alimente),
uleiuri pe baza de trufe, uleiuri pentru gătit, uleiuri
solidificate pentru alimente, uleiuri vegetale de
uz alimentar, umpluturi de fructe pentru plăcinte,
unt de arahide, unt de cacao, unt de cocos, unt
de migdale, unt de semințe, unt preparat din
alune, zeama de lămâie.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea, ceai,
cacao şi înlocuitori de cafea, amestecuri de
ceai, amestecuri de pulberi de ceai, băuturi
din ceai nemedicinale, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, esențe
de ceai, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, extracte de ceai altele decât
uleiurile esențiale, înlocuitori de ceai, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), cereale
procesate, amidon și produse procesate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
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miere, sirop de melasă, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole de uz
alimentar, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subțiri, grisine groase, oțet, oțet din fructe,
oțet din vin, oțet aromat, quinoa prelucrata,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate, siropuri aromatizate (îndulcitori).
31. Alge marine comestibile, nepreparate, alge
neprocesate pentru consumul uman, alge nori
comestibile, nepreparate, alge pentru consum
uman nepreparate, alge pentru consum uman
și animal nepreparate, alge rosii marine
altele decat cele de uz medical nepreparate,
alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, aloe vera, proaspătă, pentru
uz alimentar, alune nepreparate, alune caju
proaspete, alune proaspete, amestecuri de
fructe (proaspete), amestecuri de semințe
sălbatice nepreparate, ananas guava (feijoa)
proaspăt, ananas proaspăt, anghinare crude,
anghinare neprelucrate, anghinare proaspete,
anghinare, proaspete, arahide neprelucrate,
ardei chilli neprelucrați, ardei gras neprelucrat,
ardei iute (plante), boabe crude de cacao,
boabe de malț (neprelucrate), boabe de soia
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, caise crude,
caise neprelucrate, cereale brute, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate,
cereale neprocesate, cereale sub forma de
grăunte, neprelucrate, chili proaspăt, rădăcini
de cicoare neprelucrate, citrice nepreparate,
ciuperci nepreparate, conuri de hamei, curmale
crude, curmale neprelucrate, fasole cruda,
fasole fava proaspătă, fasole neprelucrată,
fistic proaspăt, fructe crude, fructe goji
proaspete, fructe cu coaja lignificata proaspete,
fructe si legume proaspete, fructe tropicale
proaspete, frunze aromate proaspete ale
arbustului de piper japonez (sansho), frunze
de ceai neprocesate, frunze de palmier
neprelucrate, ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunte (cereale),
grăunte (grăunte), grăunte (semințe), grăunte
brute si neprelucrate, grâu crud, grâu încolțit
proaspăt, grâu neprelucrat, grâu proaspăt,
grepfrut proaspăt, guave-capșună proaspete,
gutui crude, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
hamei, hașmă nepreparată, hașme, proaspete,
hrișca nepreparata, iarba matei (proaspătă),
iarbă proaspătă, iarbă de grâu (khorasan),
proaspătă, boabe de ienupăr proaspete, ierburi
neprelucrate, ierburi pentru consumul uman
sau animal, făină de in (furaj), legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,

legume proaspete, linte proaspătă, malț, malț
de orz, malț pentru berarie si distilerie, malțuri
si cereale neprocesate, mei nepreparat, menta
(plante), mentă (proaspătă), miezuri de nucă
crude, migdale (fructe), morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeți (arracacha), mosmoane
japoneze, proaspete, muguri proaspeți de
fasole verde, năut proaspăt, nucă de cocos
crudă, nuci, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos
proaspete, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci de cola, nuci de
cola neprocesate, nuci de ginkgo proaspete,
nuci neprelucrate, nuci proaspete, făină de orez
(nutreț), orez natural utilizat ca furaj pentru
animale, orez nedecorticat, orez neprelucrat,
orz neprocesat, orz neprocesat, orz pentru
bere, orz pentru utilizare in fabricarea berii,
orz perlat neprocesat, ovăz neprocesat, polen
(materie prima), polen de albine (brut), polen de
albine (neprocesat), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, quinoa nepreparata,
semințe comestibile in stare bruta, semințe
de floarea-soarelui, semințe de flori pentru
plantare, semințe de fructe brute și neprocesate,
semințe de grâu brute și neprocesate, semințe
de grâu hibride brute și neprocesate, semințe
de iarbă brute și neprocesate, semințe de
in comestibile, neprocesate, semințe de in
nepreparate, semințe de legume, semințe de
mar, semințe de pin, proaspete, semințe de
planta de in (semințe de in), semințe de
secară brute și neprocesate, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), semințe
naturale, semințe oleaginoase nepreparate,
susan comestibil, neprelucrat, tărâțe de grâu,
trestie de zahăr neprocesată, trestie de
zahăr nepreparată, trufe proaspete, turte de
oleaginoase, verdețuri ecologice proaspete.
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, ape, sucuri, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
proteine, băuturi izotonice, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, smoothies, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
limonade, amestec de sucuri de fructe, băuturi
din legume, apă cu arome, apă carbogazoasă,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă potabilă cu vitamine.

───────
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(210) M 2020 08041
(151) 06/11/2020
(732) VIPEX PROD SRL, STR.

LEORDENI NR. 94, CORP C5,
PARTER, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VIPEX Since 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.07.01;
24.15.01; 26.01.03

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

7.  Mașini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 08043
(151) 06/11/2020
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(540)

FOOD STOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.08

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, hamburgeri,
chiftele de hamburger ne-gătite, produse din
carne sub formă de hamburgeri, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, amestecuri de
brânză, amestecuri pentru prepararea de supe,
aperitive alimentare pe bază de soia, aperitive
congelate constând în principal din carne de pui,
amestecuri de fructe uscate, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, arahide, aripioare de pui, ardei conservați,
aspic, babicuri, bacon, batoane de brânză,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de produse lactate, boabe, brânză
alba, brânză cheddar, brânză cu ierburi, brânză
cu mucegai, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), bratwurst (cârnați), bulete din cartofi
rași, burgeri din legume, cabanoși pentru hotdog,
caltaboș, cârnați, carne de porc, carne de vita,
carne de pui, carne procesată, carne prăjită,
carne feliata, cartofi fierți, cartofi pai, cartofi
prăjiți sub formă de aperitive, cartofi umpluți,

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri, alb
negru
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cartofi, preparați, caș, cașcaval, castraveciori
(preparați), caviar, chiftele de cartofi, chiftele
de pui, chiftele de soia, chiftele din pește,
chips-uri (cu excepția celor din cereale), chili
con carne (tocană de ardei iute și carne),
chiftele din carne de vită, chipsuri de legume,
conserve de carne, cotlete de porc, creme de
brânză, creme tartinabile pe bază de alune,
creme tartinabile pe bază de usturoi, creme
tartinabile pe bază de legume, crevete, care
nu sunt vii, crochete alimentare, crochete de
pește, pui, de somon, crustacee, cu excepția
celor vii, falafel, fasole, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, felii de pastă de soia
pentru burgeri, felii de pastă de tofu pentru
burgeri, felii prăjite de cartofi, feluri de mâncare
preparate din carne, file de pește, fileuri de
pește la grătar, frigărui de miel, frigărui shish
kebab, friptură de carne de porc, friptură de
curcan, friptură de gâscă, friptură de miel, friptură
de pasăre, friptură de pește, friptură de rață,
friptură de vită, fripturi, frișcă, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, fructe de
mare care nu sunt vii, fructe de mare preparate,
fructe de mare în conservă, fulgi de cartofi,
fulgi de cocos, fulgi de kiwi, găluște de cartofi,
găluște (din carne), gemuri, ghiveci, gogoși,
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de carne, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de fructe confiate, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de porumb
dulce, gustări pe bază de tofu, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri de vită, hamburgeri din carne de
pui, icre artificiale, icre de pește, preparate, icre
preparate pentru consum uman, inele de ceapă,
înlocuitori de carne, înlocuitori ai margarinei,
înlocuitori de brânză, înlocuitori de frișcă pentru
băuturi, înlocuitori de lapte, înlocuitori de ouă,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de unt,
jambon, jumări de porc, kefir (băutură din lapte),
lichior de ouă (non-alcoolic), măduvă de animale,
de uz alimentar, mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din pastă
de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă de

soia consistentă și tofu (cheonggukjang-jjigae),
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
congelate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) bacon, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, margarină, mascarpone,
măsline conservate, măsline gătite, măsline
preparate, măsline preparate, la conservă,
măsline umplute, măsline uscate, melci, melci
gătiți, melci preparați pentru consum uman,
mere preparate, mezeluri, miel preparat, mix
de brânzeturi, scoici, moluște comestibile (cu
excepția celor vii), mortadelă, murături, nuci
comestibile, nuci conservate, omlete, pârjoale
(alimente), pastă cu usturoi, pastă de anșoa,
pastă de fructe, pastă de fructe de mare, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de pește, pastă
de trufe, pastă de vinete, paste de carne, paste
de legume, paste pentru supă, paste tartinabile
din pește, fructe de mare și moluște, pastrama,
pate de ficat, pateu vegetal, pateuri de pește,
pateuri din carne, pateuri pe bază de carne,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, pește
gătit, peste marinat, pește la borcan pește la
borcan, picioare de broaște congelate, picioare
de porc în conservă, pipote de pui, pipote de
rață, piure de cartofi, piure de măsline, piure
de ciuperci, piure de legume, piure de roșii,
piure de mere, piureuri de fructe, plăcintă cu
carne, plătici (pești roșii, nu vii), polen preparat
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pentru alimentație, portocale, preparate, praf de
albuș, praf de brânză, praf de frișcă (produse
lactate), praf de fructe, prafuri de ouă, prafuri
pentru supe, preparate cu brânză de țară,
preparate din unt, preparate pentru supă de
legume, produs tartinabil pe bază de pește,
produs tartinabil pe bază de fructe de mare,
carne de pui, roșii, preparate, rösti (chiftele cu
cartofi gratinați prăjiți), rulouri de fructe, salam,
salate preparate, sardele, nu vii, sardine, nu vii,
sarmale, sashimi, semințe comestibile, semințe,
preparate, shake-uri din lapte, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), smântână,
somon afumat, sosuri pentru gustări, spanac
gătit, sparanghel preparat, spirulină preparată,
stafide, stridii, cu excepția celor vii, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, șuncă, supă de bame, supă cu bulete
din mața, supă de fructe de pădure, supă de
pește, supă de pui, supă de tăiței, supă gata-
preparată, supe, supe și baze de supă, extracte
din carne, tartă umplută cu fructe, tempeh,
tapenada (pastă de măsline negre), tajine (fel de
mâncare preparat din carne, pește sau legume),
tahini (pastă de semințe de susan), tobă, țipari,
nu vii, tocană cu curry semipreparată, tocăni,
tocane (alimente), tofu, ton (cu excepția celor
vii), topping-uri de nuci, tremella fuciformis
comestibilă uscată, trufe conservate, trufe gătite,
tuberculi de ciufă procesați, turte din pastă de
pește fierte în abur sau prăjite (kamaboko),
turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
unt, untură, varză de bruxelles, preparată, varză
murată, vezici înotătoare uscate, vinete gratinate
cu parmezan și sos de roșii, vinete preparate,
yakitori, zer
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză (sandvișuri), hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
sandvișuri care conțin hamburgeri, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, preparate aromatice pentru
uz alimentar, cu excepția uleiurilor esențiale,
propolis de uz alimentar, capere, cremă tartar
pentru uz culinar, esențe pentru alimentație,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, arome, altele decât uleiurile esențiale,

glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, gluten preparat
ca produs alimentar, glazură de șuncă, lianți
pentru înghețată, semințe de in de uz culinar
(asezonare), malț pentru alimentație, maltoză,
produse pentru frăgezit carne, de uz casnic,
mentă pentru utilizare în cofetărie, alimente
preparate pe bază de tăiței, prafuri pentru
înghețate, budinci, gustări pe bază de orez,
lăptișor de matcă, sandvișuri, lianți pentru
cârnați, apă de mare pentru gătit, rulouri de
primăvară, amidon de uz alimentar, sushi,
îndulcitori naturali, agenți de îngroșare pentru
gătit, germeni de grâu pentru consum uman,
spaghetti și chiftele (mâncare pe bază de paste).
32.  Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, bere și produse de bere,
ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
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cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul a produselor
alimentare de tip hamburger, cheeseburger,
sendviș, ciabatta sendviș din porc, vită, coaste,
servicii de vânzare cu amănuntul a meniurilor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a produselor alimentare pentru preparat de tip
fast-food, strângerea la un loc, în folosul terților,
a produselor alimentare, băuturilor alcoolice si
nealcoolice, in special a menirilor alimentare,
hamburgerilor, cheeseburgerilor, produselor de
panificație, produselor de patiserie si cofetărie,
produselor alimentare pentru preparat de tip
fast-food (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri- astfel de
servicii putând 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 poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate în sectorul
transport, livrare, de restaurant, de vânzare
a alimentelor si băuturilor, compilare de date
în baze de date electronice, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicații, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, administrare și compilare de
baze de date computerizate, compilare de
informații în baze de date informatice, compilare
și sistematizare de informații în baze de date,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, intermediere
publicitara, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, prezentare de produse în scopuri
promoționale, servicii administrative de carduri
de fidelitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau

stimulente, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pizza, livrare cadouri, livrare de vinuri,
livrare de alimente, livrarea de flori, livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
ridicare și livrare de colete și produse, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
transport și livrare de bunuri, distribuție și livrare
de apă.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de cantine, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de catering, servicii de ceainării, servicii
de localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de pizzerii, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bufet, servicii de catering mobil,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de somelier, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de rotiserii, servire de alimente și
băuturi în internet-café.

───────
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(210) M 2020 08044
(151) 06/11/2020
(732) MIHAIL-DAN GRIGORE, STR.

GEORGE VALSAN NR. 96, BL. 2,
SC. 3, ET. 2, AP. 77, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

hillden LODGE
& RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
hoteluri, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier, administrarea hotelurilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
43. Rezervări la restaurant, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,

rezervări pentru restaurante și mese, servicii
de restaurante fast-food, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii contractuale de alimentație, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, hoteluri rezervări de hoteluri , evaluare
de cazare hotelieră, rezervare de cazare la hotel,
organizare de mese la hoteluri, rezervări de hotel
pentru terți, servicii de hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, furnizare de locuri de cazare
la hoteluri, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare în stațiuni turistice, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare, servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de baruri, servicii
ale barurilor, servicii de pensiuni, rezervări de
pensiuni, servicii de preparare a alimentelor,
asigurarea de hrană și băuturi

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08070
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE",

STR. GRIGORE MORA, NR. 33,
AP. 2, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MaiMultVerde
CONTEAZĂ CE INSPIRI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului,
organizarea de conferințe, seminarii, campanii,
tabere de voluntariat, școli de vară și orice alte
evenimente cu scop cultural, educativ având ca
tematică
conservarea, protejarea și reconstrucția
mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire la
protecția mediului, producția și
furnizarea de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea
online de publicații electronice în domeniul
protecției mediului, publicarea de
texte, cărți, reviste și alte materiaIe tipărite în
domeniul protecției mediului,
inclusiv online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a
resurselor naturale, furnizarea și diseminarea de
informații, opinii științifice,
consiliere și consultanță cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de
carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.

44. Tratarea arborilor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon,
servicii privind conservarea și restaurarea
spațiilor verzi, pădurilor și a mediului în general.
45. Asistență și servicii sociale pentru sprijinirea
grupurilor vulnerabile dezavantajate.

───────

(210) M 2020 08071
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE",

STR. GRIGORE MORA, NR. 33,
AP. 2, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

#MaiMultVerde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului,
organizarea de conferințe, seminarii, campanii,
tabere de voluntariat, școli de vară și orice alte
evenimente cu scop cultural, educativ având ca
tematică
conservarea, protejarea și reconstrucția
mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire la
protecția mediului, producția și
furnizarea de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea
online de publicații electronice în domeniul
protecției mediului, publicarea de
texte, cărți, reviste și alte materiaIe tipărite în
domeniul protecției mediului,
inclusiv online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a
resurselor naturale, furnizarea și diseminarea de
informații, opinii științifice,
consiliere și consultanță cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de
carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.
44. Tratarea arborilor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon,

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
376C)
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servicii privind conservarea și restaurarea
spațiilor verzi, pădurilor și a mediului în general.
45. Asistență și servicii sociale pentru sprijinirea
grupurilor vulnerabile dezavantajate.

───────

(210) M 2020 08072
(151) 09/11/2020
(732) HEXAGON STRUCTURES

SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOIEVOD NR. 16, CORP 1B, AP.
U80, JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

HEXAGON STRUCTURES

(531) Clasificare Viena:
26.05.06; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Închiriere de spații de cazare permanentă
(imobiliare), afaceri imobiliare, servicii pentru
afaceri imobiiare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afaceri imobiliare, administrare de imobile și
clădiri de orice tip, închirieri de spații pentru
birouri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, civile sau
comerciale, servicii de planificare imobiliară,
închirieri de apartamente, organizare de
închirieri apartamente, administrare de închirieri
de apartamente, administrare de clădiri de
apartamente, închirieri de spații comerciale sau
de birouri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții rezidențiale, civile sau comerciale.

37. Constructii, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții civile, servicii de
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
de orice tip, servicii de construcții de orice
tip, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
de orice alt tip, servicii de managament în
construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții) , servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectare de sisteme de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile de
orice tip, proiectare de construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, planificarea și proiectarea
construcțiilor, proiectare de spații de birou.
43. Organziare cazare temporară, servicii de
cazare hotelieră, servicii de ospitalitate, cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
cazare pentru evenimente, rezervare de cazare
hotel, rezervare pe internet de cazare temporară,
închirieri de spații de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08074
(151) 09/11/2020
(732) DELAGURADERAI SRL, STR.

PARIS NR. 102, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

NEO HONEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Black 6 C), albastru (Pantone 2198 C),
gri (Pantone 4279 C, Pantone 4287 C))
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(210) M 2020 08075
(151) 09/11/2020
(732) DELAGURADERAI SRL, STR.

PARIS NR. 102, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

NATURAL IMMUNITY
ACCELERATOR

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 08076
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AVOCATUL
DUMNEAVOASTRĂ

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

35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,

analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
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în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,

publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
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ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise

prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
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de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare

de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (ISP), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
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sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de

ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
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un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web MP3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice

dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
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servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de

televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
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agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii

de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
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de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08077
(151) 09/11/2020
(732) CAFENEA VIBES SRL, STRADA

NUFĂRULUI NR.7, BLOC D140,
ETAJ 2, AP.8, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

avoca seriously yummy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.03

clase:
29. Salate preparate, salate de legume.
30. Cafea, băuturi din cafea, boabe de cafea
prăjite, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora.
32. Sucuri, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe organice, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, băuturi din
fructe nealcoolice și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de
legume.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de baruri
de sucuri de fructe.

───────

(210) M 2020 08078
(151) 09/11/2020
(732) OPTIC PARTNER SRL, STRADA

THEODOR BURADA 38A, ETJ.1,
BIROU 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Safe Blue

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 02.09.04

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

9. Lentile, lentile optice, lentile antireflex, lentile
oftalmologice, lentile interschimbabile, lentile
brute, lentile corectoare (optică), lentile pentru
ochelari, lentile pentru mărit, lentile optice pentru
cătări, lentile din material plastic, ochelari cu
lentile polarizate, lentile oftalmice de sticlă, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lentile optice pentru ochelarii de
soare, lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, lentile de soare cu clips magnetic, lentile
pentru măști de protecție pentru față.

───────

(210) M 2020 08082
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

UN DOCTOR PENTRU
DUMNEAVOSTRĂ

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

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

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#3cc6f8), albastru (HEX #2a3785)
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35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,

furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
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terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,

servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
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promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de

echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
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la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,

transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
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în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,

furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
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mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul

educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
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producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără

posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
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sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării

de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08083
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LA UN PAS DE ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
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afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate

pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
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vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin

poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
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de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea

de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
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de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de

divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
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globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare

de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
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furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie

de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
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filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul

divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
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(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08084
(151) 09/11/2020
(732) S.C. VECTOR DIRECT S.R.L.,

PIAȚA 1 MAI NR. 4-5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400141, CLUJ,
ROMANIA

(740) S.C. INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CLUJANA POINT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de investiții,
servicii de administrare referitoare la închiriere
de spaţii industriale, comerciale, rezidenţiale și
sportive, estimare de bunuri imobiliare (evaluare
imobiliară), leasing imobiliar (închiriere),
asigurări, afaceri financiare.

───────
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(210) M 2020 08085
(151) 09/11/2020
(732) S.C. ARTPACK INDUSTRIAL

S.R.L., STR. PETRU RAREȘ NR.
58, BL. B9, SC. B, ET. 1, AP. 24,
JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC.
F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

ARTPACK INDUSTRIAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

16. Ambalaje din plastic, hârtie sau carton,
materiale plastice pentru împachetat, folii de
plastic pentru ambalaj, saci și pungi pentru
ambalaj.
42. Design-ul de ambalaje.

───────

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

(540)

OTILIA BILIONERA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare), cămăşi,
eşarfe, fulare (îmbrăcăminte), fuste, geci,
haine de ploaie, haine de stradă, haine din
denim (jachete, pardesie), haine impermeabile
de purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
185C), negru (Pantone 4C)

(210) M 2020 08087
(151) 09/11/2020
(732) OTILIA BRUMA, 

B-DUL CORNELIU COPOSU 
NR. 10, BL.38, SC. A, ET. 4, 
AP. 14, JUDEȚULSUCEAVA, 
SUCEAVA, 021527,SUCEAVA, 
ROMANIA
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plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte), echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate și
marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,

producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format MP 3 nedescărcabile,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabil, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
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sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08088
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GENERAȚIA URMĂTOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe

internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
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de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,

publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
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farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol

TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
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de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (ITPV),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer

de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
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(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-

line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
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învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,

închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
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de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe

educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
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la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de

tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08089
(151) 09/11/2020
(732) OTILIA BRUMA, B-DUL

CORNELIU COPOSU NR. 10, BL.
38, SC. A, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

OTILIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi de
articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele pentru
îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte), cravate,
curele (accesorii vestimentare), cămăşi, eşarfe,
fulare(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de
ploaie, haine de stradă, haine din denim
(jachete, pardesie), haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de

plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte)., echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate și
marketing., organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
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producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format MP3 nedescărcabilă,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabilă, furnizarea de servicii
de divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment

sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08090
(151) 09/11/2020
(732) FURNIZORUL MEU SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 6, BL. S12,
SC. B, AP.38, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, 610132, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ZOXA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.08;
26.03.04

clase:
7. Mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
pompe, compresoare și suflante (mașini), mașini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit.
9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
17. Apărătoare pentru linii de comandă
confecționate din cauciuc sintetic, articole din
cauciuc pentru îmbinări.

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, asfalt,
smoala si bitum, smoală, gudron, bitum și asfalt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, servicii de stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 08094
(151) 09/11/2020
(732) CHEFBOX INTEGRATED

SERVICES SRL, ŞOS.
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
NR.67A, CAMERA 1, ET.4,
AP.40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Chef Box
HANDCRAFTED MEALS

(531) Clasificare Viena:
11.03.18; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de catering.

───────

(740) Cabinet Proprietate Industrială
Claudia Monica Frisch, ŞOS.
PANTELIMON NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRIGHT SO Glow EST 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Articole de parfumerie şi odorizante, beţişoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, conuri
de pin parfumate, conuri parfumate, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), lemn parfumat,
loţiuni pentru aromoterapie, lumânări de masaj
de uz cosmetic, odorizante, odorizante de
casă, odorizanţi de cameră, odorizant difuzor,
parfumuri de camera sub formă de spray,
parfumuri pentru automobile, parfumuri pentru
carton, parfumuri solide, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate parfumate, preparate pentru
aromoterapie, preparate pentru curăţare şi
odorizante, produse de parfumare pentru
cameră, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de

(210) M 2020 08095
(151) 09/11/2020
(732) MIHAELA MOLDOVAN, 

STR. AUREL VLAICU NR. 1061,
SAT  BĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA
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parfum de cameră, săculeţe parfumate, săculeţi
cu potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, spray parfumat pentru casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea ţesăturii, uleiuri
aromatice, uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
uleiuri eterice utilizate pentru împrospătarea
aerului.
4. Aranjamente din lumânări, beţişoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
ceară pentru fabricarea de lumânări, elemente
decorative pentru iluminarea pomului de Crăciun
(lumânări), fitile pentru lumânări, lămpi cu
lumânare, lumânări, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări cu repelent pentru insecte,
lumânări în cutii metalice, lumânări în formă de
fructe, lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pe bază de seu,
lumânări pentru absorbirea fumului, lumânări
pentru biserici, lumânări pentru iluminare
nocturnă, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru pomul de Crăciun,
lumânări plutitoare, lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat, lumânări tip pastilă, lumânări
utilizate pentru decorarea torturilor, lumânări
votive, lumini de Crăciun (lumânări).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare în materie de activităţi de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
asistenţă în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistenţă în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistenţă în marketing, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, organizare de expoziţii
si târguri în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, prezentare de bunuri si servicii,
prezentare de produse şi servicii (în scopuri
promotjonale/publicitare), prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate pentru terţi pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea de
francize, servicii de agenţii de import şi export,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul,

servicii de vânzare cu amănuntul online, servicii
de vânzare cu amănuntul'cu livrare prin poştă,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
vânzare cu amănuntul de cârduri preplătite ale
terţilor pentru cumpărare de produse. strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri în special a celor solicitate
la inregistrare în clasele 3 si 4 (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-uriior web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 08096
(151) 09/11/2020
(732) ROTTA NATURA SA, ALEEA

INDUSTRIILOR NR. 5, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Mai bine in fiecare zi
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente antioxidante, suplimente
prebiotice, suplimente nutritive, suplimente
probiotice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente homeopate, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente alimentare proteice
de uz medical, suplimente cu colostru,
suplimente alimentare antioxidante de uz
medical, suplimente alimentare de uz medical
lichide, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare medicinale, suplimente nutritive
minerale, suplimente de calciu, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare
pentru sportivi, de uz medical, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente lichide din plante,

(740) CIPI ALEXANDER POPA, 
STR.BIBESCU VODĂ NR. 2, 
BL. P5, SC.2, AP. 25, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,040152, ROMANIA
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suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante, suplimente alimentare cu
acid folic de uz medical, plasturi cu suplimente
de vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente alimentare
pe bază de lecitină de uz medical, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de polen de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente dietetice pe bază de cazeină,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de minerale
de uz medical, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente alimentare pe bază de
albumină de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente dietetice din
polen de pin, suplimente dietetice sub formă
de pulbere, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia de uz medical, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice pe bază
de grâu, suplimente dietetice pe bază de
zinc, suplimente dietetice alimentare folosite
pentru post modificat, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de cărbune active de
uz medical, suplimente alimentare alcătuite
în principal din magneziu de uz medical,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu de uz medical,
suplimente nutritive care conțin în principal
fier, suplimente nutritive care conțin extracte
de ciuperci, suplimente nutritive care conțin în
principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice special
de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de lăptișor de matcă de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in de uz medical,
suplimente dietetice sub formă de prafuri pentru
băuturi, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai de uz medical, suplimente
alimentare pentru sănătate care conțin ginseng
roșu de uz medical, compoziții farmaceutice,
implanturi farmaceutice, creme farmaceutice,
dulciuri farmaceutice, preparate farmaceutice

alcătuite din ţesuturi vii, fracțiuni proteice
plasmatice, inhibitori ai sintezei proteice.
30. Siropuri pentru alimente (îndulcitori),
condimente pentru alimente, biscuiți cu fructe,
ceaiuri de fructe, pâini cu fructe, sosuri de fructe
(coulis de fructe), gumă guar, dulciuri gumate,
gumă de mestecat, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, praline cu napolitană.

───────

(210) M 2020 08097
(151) 09/11/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)

BIOAQUA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Săpunuri nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi nemedicinală.
5. Produse farmacetiuce şi de uz veterinar.

───────
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(210) M 2020 08098
(151) 09/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(540)

neo designed for
glo Double Capsule

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.09; 26.13.25

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────

(210) M 2020 08108
(151) 12/11/2020
(732) LIVIU VARCIU, DRM. PADUREA

NEAGRA NR. 8A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MASINI SI MANIERE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Difuzarea de producții cinematografice prin
televiziune, internet și transmiterea de producții
cinematografice la cerere (video on demand).
41. Producție cinematografică de tip emisiune
TV destinată difuzării către public pe toate
canalele media, în special TV și online.

───────

(210) M 2020 08125
(151) 10/11/2020
(732) S.C. JOY-TEX DECO S.R.L., STR.

SPITALULUI NR. 31, BL. 19, SC
D, AP 2, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) S.C. DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA S.R.L.,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A, ETAJ
1, BIROU 107, JUD IAȘI, IAȘI, 700605,
IAȘI, ROMANIA

(540)

DECORICIU ATELIER
DE VISE PLĂCUTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.06; 01.01.01

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

20. Perne antirostogolire pentru bebeluşi,
saltele bebelusi, nu pentru scopuri medicale.

(BRANDS) LIMITED, 
4 TEMPLEPLACE, GLOBE 
HOUSE, LONDON,WC2R 2PG, 
GREATER LONDON,MAREA 
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, 
C.A. ROSETTI NR. 17, SECTOR2, 
BUCUREŞTI, 010284, ROMANIA
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24. Pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, saci
de dormit pentru bebeluşi, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasat, pături pentru pat, lenjerie
de pat, draperii din material textil sau plastic,
prosoape de faţă din material textil, prosoape
din material textil, huse din material textil pentru
mobilă, ţesătură tricotată, huse pentru saltele,
feţe de perne, cearşafuri (textile), saci de dormit,
feţe de masă, nu din hârtie, protecţii pentru masă
din material textil).
40. Croitorie personalizată, vopsirea ţesăturilor,
tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi, croitorie
de damă, servicii de vopsire, împâslirea
ţesăturilor., croitorie la comandă, confecții,
brodare.

───────

(210) M 2020 08126
(151) 10/11/2020
(732) S.C. KADRA TECH S.R.L., STR.

TĂIETURA TURCULUI NR. 47,
CLĂDIREA KADRA, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR.ȚEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP.
C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

GOPARK GOP find your spot

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
42. Servicii stiitifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare si de creatie referitoare la
acestea, servicii de analiza industriala, cercetare
industriala si proiectare industriala, servicii de
control al calitatii si de autentificare, crearea si
dezvoltarea programelor de calculator, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile.

───────

(210) M 2020 08127
(151) 10/11/2020
(732) MARIUS DUMITRU NICULA, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 19, BL. 26,
SC. A, ET. 4, AP. 22, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

MARIO JOY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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promovare (publicitate) de concerte muzicale,
publicitate și marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție

audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, servicii de compoziții
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────
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(210) M 2020 08128
(151) 10/11/2020
(732) AMELAYAT SRL, STR.

STUDENȚILOR NR. 26, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La Fala Fel AMY
Shaorma - Kebab

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 01.15.05; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 26.11.12

clase:
29. Carne, produse din carne preparate, carne
procesată, carne preparată, mâncăruri preparate
din carne, mâncăruri preparate pe baza de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, frigărui shish
kebab, falafel, fripturi, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
gustări pe bază de legume, legume preparate la
grătar.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, servicii de restaurante,

servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante cu servire
la pachet, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi (alimentație publică), servire
de mâncare destinată consumului imediat
(alimentație publică), servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 08129
(151) 10/11/2020
(732) VIOREL-ALEXANDRU NEAGU,

STR. FÂNTÂNICA NR. 1, BL. 204,
SC. A, ET. 9, AP. 38, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, BL. 1, SC. A, ET. 1, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

Lavandaroma
your purple dream

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.08

clase:
3. Produse cosmetice, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățare
și odorizante, produse pentru toaletă
nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte
aromatice.

───────

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

(591) Culori revendicate: mov, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08131
(151) 10/11/2020
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. VIITORULUI NR. 18,
JUDEȚUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

RO dog gustul
românesc al copilăriei!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
08.01.03; 08.05.03

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

30. Sandvișuri, sandvișuri de hot dog.
───────

(210) M 2020 08134
(151) 10/11/2020
(732) CLAUDIU DUMITRU GIURGIU,

(540)

wistig
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul online, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata.

───────

(210) M 2020 08135
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

RING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08136
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DOINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(591) Culori revendicate:r oșu, galben,
albastru, negru, portocaliu, gri, alb

STR. PIAŢA GĂRII, NR. 6, BL. I,
SC. A, ET. 2, AP. 3, JUD. ARAD,
ARAD, 310148, ARAD, ROMANIA
ANCUTA NICOLETA GIURGIU,
STR. ABATORULUI, NR.13, AP.21,
JUD. ARAD, ARAD, 310039, ARAD,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

888

(210) M 2020 08137
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TOMIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08138
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

TRIUMF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08139
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPAL NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, 707115, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ATENEU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08156
(151) 11/11/2020
(732) S.C. BODYGUARD GROUP S.R.L.,

STR. MOȚILOR NR. 10, SC. A, AP.
100, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

BODYGUARD G R O U P

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 08157
(151) 12/11/2020
(732) S.C. DIGITAL MURESAN S.R.L.,

STR. MESTEACĂNULUI, NR. 7,
SAT GROSI, JUD. MARAMUREȘ,
COMUNA GROSI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) S.C. CAVESCU SI ASOCIATII S.R.L.,
STR. GRIVIȚA NR. 37 E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

AUTOHELIX MSA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat pentru vehicule,
dispozitive antiorbire pentru vehicule (armături
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de lămpi), faruri pentru automobile, bare
luminoase pentru vehicule de teren, becuri
cu led pentru automobile, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție, becuri pentru panoul de bord, faruri
cu dinam pentru vehicule, faruri cu dinam
pentru biciclete, faruri pentru motociclete, faruri
pentru vehicule cu două roți, lanterne de
biciclete, lumini de marșarier pentru vehicule
terestre, lămpi de frână pentru vehicule, lămpi
de semnalizare pentru autovehicule, lămpi
de vehicule terestre cu motor, lămpi de
verificare (bord) pentru autovehicule, lămpi
pentru iluminarea vehiculelor, lămpi pentru
remorcă, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de navigație pentru vase, lumini de poziție
pentru vehicule terestre, lumini de siguranță
sensibile la mișcare, lumini de stop pentru
vehicule, lumini pentru motociclete, lumini pentru
plăcuțe de înmatriculare, lumini pentru remorci
de ambarcațiuni, proiectoare auto, proiectoare
pentru vehicule

claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,

12. Huse de protecție (ajustabile) pentru
vehicule, huse adaptate pentru vehicule,
huse de protecție ajustate pentru scaune
de vehicule, huse de scaune ajustabile, tip
mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
pentru scaune de autovehicule (croite pe
formă), huse pentru scaune de autovehicule
(adaptate), huse pentru scaune de vehicule,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
pentru volan, huse pentru volane de vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse protectoare ajustate pentru
vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, interioare de protecție pentru
vehicule, jaluzele pentru geamurile vehiculelor,
jaluzele adaptate pentru vehicule, jambele
trenului de aterizare, lame pentru ștergătoare
de parbriz pentru vehicule, airbaguri (dispozitive
de protecție pentru automobile), airbaguri
pentru vehicule, alarme acționate la distanță
pentru vehicule terestre, alarme antifurt pentru
vehicule, alarme de siguranță pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
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motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu

pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
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rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru

acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
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pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru

vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de
tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc, frâne
cu disc pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule.
16. Autocolante pentru bara de protecție a
mașinilor.
27. Covorașe pentru autovehicule, covorașe
pentru vehicule (neadaptate), protecții de călcâi
(suporturi) pentru prevenirea frecării în timpul
conducerii unui autovehicul, covoare de cauciuc,
covoare din piese combinate.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru accesorii pentru automobile, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru piese pentru automobile,
servicii de vânzare online în legătură cu piese
pentru automobile, servicii de vânzare online
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piese pentru automobile.

───────
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(210) M 2020 08161
(151) 11/11/2020
(732) S.C. GLOBAL SVOTECH S.R.L.,

BLD. OLTENIA, NR. 71, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIENTEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, magneți, echipament pentru
scufundări, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, agende electronice,
amplificatoare, aparate de copiere, aparate
de captare a datelor, aparate de înregistrare,
aparate și instrumente radio, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
de codificare și decodare, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, dispozitive
audiovizuale și fotografice, decodoare,
digitizoare electronice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, dispozitive pentru stocarea de
date, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
pentru colectarea de date, tastaturi, terminale
multimedia, adaptoare usb, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, agende digitale,
aparate de stocare pentru programe informatice,
carduri de memorie, discuri compacte (audio-
video), dispozitive cu memorie pentru stocare,
date media stocate digital, descărcabile, memorii
usb, stickuri de memorie, suporturi de date,
suporturi de stocare a datelor, cabluri audio,

cabluri de telecomunicații, cabluri usb, cabluri
optice, cabluri pentru calculatoare, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, aparate audio-vizuale, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, aparate de redare video,
aparate de prelucrare a imaginilor, aparate de
proiecție, aparate TV, aparate de supraveghere
vizuală, ecrane, monitoare, televizoare, aparate
de fotografiat, dispozitive pentru captarea
și dezvoltarea imaginilor, conținut media
descărcabil, baze de date computerizate
(programe), suporturi de înregistrare (optice),
fișiere multimedia descărcabile, carduri de
memorie usb, cărți audio, software, aplicații
software descărcabile, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, încarcatoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare usb,
încărcătoare fără fir, baterii, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare audio, adaptoare pentru
telefoane, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri), aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), componente electrice
și electronice, cabluri și fire, mufe pentru
cabluri electrice, adaptoare de curent electric
destinate utilizării cu priza brichetă auto,
adaptoare stereo pentru automobile, aparate
de navigație pentru automobile, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile, aparate
de verificare a vitezei la autovehicule, aparate
pentru măsurarea nivelului lichidelor folosite la
autovehicule, avertizoare automate de pierdere
a presiunii în anvelopele vehiculelor, aplicații de
calculator pentru comanda conducerii automate
de mașini, aplicații de calculator pentru comenzi
auto descărcabile, dispozitive electronice
pentru acționarea automată a supapelor, chei
electronice pentru automobile, casetofoane
pentru automobile, calculatoare pentru vehicule
autonome, cablaje electrice pentru automobile,
butoane pentru dezactivarea airbagurilor pentru
automobile, boxe pentru automobile, baterii
pentru automobile, dispozitive de comandă
pentru conducere automată de vehicule,
dispozitive de comandă pentru aparate de
navigație auto, dispozitive de afișaj pe
parbriz pentru autovehicule [afișaj hud],
dispozitive automate de control al direcției
pentru vehicule, dispozitiv de înregistrare
a datelor pentru automobile, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
difuzoare stereo pentru automobile, difuzoare
audio pentru automobile, computere de bord
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pentru automobile, indicatoare automate pentru
presiune joasă în pneuri, etichete autocolante
(magnetice), dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, instalații telefonice pentru
automobile, sisteme de navigație auto cu
afișaje interactive, sisteme de control automat
al vitezei vehiculelor, sisteme de conducere
auto autonomă dotate cu afișaje interactive,
sisteme de asistență șofer pentru autovehicule,
proiectoare cu focusare automată, sisteme
integrate electronice de alarmă în caz de
pericol pentru automobile, sisteme integrate
electronice pentru evitarea pericolelor și a
coliziunii pentru automobile, telecomenzi pentru
acționarea automată a supapelor, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, echipamente pentru utilizarea
fără mâini a telefoanelor mobile, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil
în modul hands-free, huse pentru pagere,
huse pentru tablete, huse pentru laptopuri,
huse pentru telefoane, huse pentru casete
video, huse pentru agende electronice, huse
pentru telefoane inteligente, huse adaptate
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
binocluri, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse pentru aparate optice, huse pentru cd-
uri, huse pentru aparate cinematografice, huse
pentru calculatoare tabletă, huse pentru dvd
playere, huse pentru cd-playere, huse pentru
receptoare de telefon, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru discuri de calculator,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din
piele pentru tablete, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse pentru aparate de
fotografiat, huse adaptate pentru aparate de
fotografiat, huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse adaptate pentru calculatoare notebook,
huse din piele pentru telefoane mobile,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
de protecție pentru playere MP3, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse pentru
protejarea calculatorului de praf, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, huse
din hârtie pentru receptoare de telefon, huse
pentru asistenți digitali personali (PDA-uri), huse
pentru dispozitive de stocare de date, huse
pentru dispozitive digitale de ajutor personal,
huse de tip flip pentru telefoane mobile, huse
de protecție pentru asistenți personali digitali
(PDA-uri), huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, huse
pentru aparatură de citire a fișierelor în format

MP3, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, protecții pentru prize,
sticlă optică, lentile, carcase de acumulatoare,
carcase pentru dischete, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru compact-discuri, carcase pentru
comutatoare (electronice), carcase pentru
aparate de măsurare, carcase pentru telefoane
mobile, carcase pentru conectoare electrice,
carcase carduri de memorie, carcase pentru
dvd-uri, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru aparate electrice, carcase
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase de protecție pentru
discuri magnetice, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
suporturi pentru selfie [monopoduri manuale],
căști, căști audio, boxe, boxe portabile, baterii
externe, monitoare pentru aparate de jocuri
video de larg consum, microfoane pentru aparate
de jocuri video de larg consum, monitoare
pentru aparatele de jocuri video de tip arcade,
adaptoare ca pentru aparatele de jocuri video de
larg consum.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu
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ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, cabluri de semnal pentru IT/
AV și telecomunicații, aparate și instrumente
multimedia, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice si mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, componente
electrice și electronice, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, cabluri și fire, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu scaune de joc interactive pentru jocuri video,
aparate pentru jocuri de calculator, aparate
pentru jocuri, componente de joc electronice
portabile, console de jocuri, genți adaptate
special pentru consolele de jocuri video de
mână.

───────

(210) M 2020 08162
(151) 11/11/2020
(732) S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.,

CALEA RAHOVEI, NR.266-268,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050912,
ROMANIA

(540)

Eco Design Energy
Related Products

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.06; 01.01.01; 01.05.01

clase:
9. Stații de încărcare pentru vehicule electrice.
11. Lămpi, lămpi electrice, lămpi stradale.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08163
(151) 11/11/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.07.25

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

35. Serviciile prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, servicii culturale,
educaționale, informații despre educație,
examinări referitoare la educație, organizarea
și susținerea unor evenimente educaționale,

publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea cărților,
predare, sepvicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2020 08164
(151) 11/11/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

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

35.
Serviciile prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260)

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFCE31), albastru
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analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, servicii culturale,
educaționale, informații despre educație,
examinări referitoare la educație, organizarea
și susținerea unor evenimente educaționale,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea cărților,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2020 08167
(151) 11/11/2020
(732) PRO TELECOM BUSINESS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 2,
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 2,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110372, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCAL TRAVEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 10.03.10; 10.03.16

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 08167
(151) 11/11/2020
(732) PRO TELECOM BUSINESS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 2,
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 2,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110372, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCAL TRAVEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 10.03.10; 10.03.16

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────
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(210) M 2020 08168
(151) 11/11/2020
(732) PRO TELECOM BUSINESS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 2,
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 2,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110372, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCALTRIP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 10.03.10; 10.03.16

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 08169
(151) 11/11/2020
(732) IONUŢ-EDUARD CÎRSTEA,

STR. ANGHELESTI NR. 20,
SAT MOROENI, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, COMUNA MOROENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

stay negative
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, părți de îmbrăcăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, confecții
(îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2020 08170
(151) 11/11/2020
(732) SC ACCORD ELECTRONICS

SRL, B-DUL ION MIHALACHE NR.
92, BL.44A2, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

euro cash

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice sau de
fototelegrafie, optice, cinematografice, aparate
de măsură şi control, aparate de semnalizare
şi securizare, aparate şi instrumente didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor,
copiatoare (fotografice, electrostatice, termice),
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
compacte audio-video, discuri acustice, aparate
automate de transmitere şi schimbare discuri
în sisteme informatice, pupitre de distribuţie,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiilor, calculatoare şi
calculatoare configurate la comandă, elemente
periferice, imprimante, cartuşuri neumplute
pentru imprimante laser, capete pentru
imprimante cu jet de cerneală, adaptori
pentru imprimante în reţea, elemente de

imprimare, aparate de scanare, programe de
calculatoare inclusiv pentru proiectare, materiale
consumabile pentru aparatele menţionate,
respectiv dispozitive mouse şi trackball pentru
introducerea informaţiilor, cilindri de fixare
şi curele pentru imagini, monitoare, interfeţe
informatice, dispozitive de cuplare, taste,
tastaturi şi configuraţii pentru tastaturi, cartuşuri
de memorie cu fonturi, reţele (network) de
telecomunicaţii, staţii de lucru pentru mai
mulţi utilizatori (workstation), microprocesoare,
circuite integrate, plachete, plachete de siliciu
pentru circuite cu documente sau hârtie
pentru copiere şi imprimare, aparate de
emisie radiotelefonică, reportofoane, aparate
de proiecţie, îmbrăcăminte sau obiecte de
protecţie sau salvare, aparate de cântărire,
dispozitive de pilotare automate pentru vehicule,
aparate şi panouri de semnalizare luminoasă
sau sonoră, inclusiv ecrane fluorescente,
ozonizatoare, aparate automate pentru jocuri
sau muzică cu preplată (tonomate muzicale),
cititori de cod bare, laseri fără utilizare medicală,
aparate de ionizare, aparate de intercomunicare,
aparate heliografice, aparate de avertizare
incendii, aparate de facturat, emiţătoare pentru
telecomunicaţii inclusiv cele pentru semnale
electronice, relee, detectoare inteligente, radare,
aparate de radio, televizoare, telecopiatoare,
videoplayer, telepromotor, aparate de
teleghidare, maşini pentru încasat.
36. Asigurări şi servicii financiare.
37. Servicii de construcţii, reparaţii.
41. Educaţie şi recreere.
42. Servicii de reparaţii şi întreţinere a maşinilor
pentru încasat.

───────

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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(210) M 2020 08171
(151) 11/11/2020
(732) ARABUSTA CAFE SRL,

STR. GENERAL GHEORGHE
MAGHERU NR. 22, AP.1, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Origins Garden

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 26.01.02; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 08172
(151) 11/11/2020
(732) LIVENTERTAINMENT, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 194, BL.203, SC.2,
AP.62, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN DJ AWARDS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul pentru purtare, eşarfe pentru
cap, îmbrăcăminte de stradă, tricouri cu mânecă
scurtă.
41. Producţia de spectacole, organizarea şi
susţinerea de concerte, servicii de disc
jokez , servicii de discotecă, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de spectacole.

───────

(210) M 2020 08174
(151) 11/11/2020
(732) ALINA CODRUȚA PĂCURAR,

STR. EMIL PALADE NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SECRETIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 08175
(151) 11/11/2020
(732) NUFARM EUROPE GMBH, STR.

11 PARSEVALSTR, DUSSELDORF,
40468, GERMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL,
STR. AUREL VLAICU, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, 50178, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AMEGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Erbicide/preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare.

───────

(540)

PENEȘ sănătate curată
Produs în România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.24; 25.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, carne, concentrate de carne, preparate
din carne, carne conservată, carne sărată,
conserve din carne, mezeluri, aspic de carne,
supe de carne concentrate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, ulei de oase comestibil, carne
de pasăre, concentrate de carne de pasăre,
măruntaie de pasăre, produse din carne de
pasăre, şuncă şi mezeluri din carne de pasăre,
conserve din carne de pasăre, pate de ficat
de pasăre, aspic de carne de pasăre, supe de
carne de pasăre concentrate, ouă, prafuri de
ouă, produse pe bază de ouă.
31. Animale vii, mâncare (hrană) pentru
animale, păsări de curte vii, păsări de
prăsilă vii, ouă pentru clocit fecundate, hrană
pentru animale de fermă, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale de companie, produse
pentru păsări ouatoare (hrană pentru animale),
amestecuri pentru îngrăşarea păsărilor de curte.
35. Strangerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor menţionate la clasele 29 şi
31 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere in
mod convenabil, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(591) Culori revendicate: verde, roșu, roz, 
alb,  glben, gri, albastru, maro

(210) M 2020 08176
(151) 11/11/2020
(732) BRAVCOD SRL, 

EXTRAVILAN KM 3, JUDETUL 
BRASOV, CODLEA,BRAȘOV, 
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, 
STR.AVRAM IANCU NR. 48A, 
SC. B, AP.10, JUDETUL BRASOV, 
BRASOV,  500086, BRAȘOV, 
ROMANIA
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(210) M 2020 08178
(151) 11/11/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM 392 + 600, COM. GALDA DE
JOS, JUDETUL ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

(540)

PlanTuna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, supe și baze de supă,
extracte din carne, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, pateuri vegetale, cârnați vegetali,
mezeluri vegetariene, salate preparate.

───────

(210) M 2020 08179
(151) 11/11/2020
(732) SC EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L.,

STR. CAPSUNILOR, NR. 22, JUD.
DOLJ, COMUNA MALUL MARE,
SAT PREAJBA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO FIGHETTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 19.07.25

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi spirtoase, alcool de mentă,
alcool din orez, amestecuri alcoolice pentru
cocteiluri, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi alcoolice
din fructe, absint, aguardiente (băuturi spirtoase
pe bază de trestie din zahăr), amestec de
whisky, aquavit (băutură alcoolică), esențe
alcoolice cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, extracte alcoolice cu excepția

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.1, 
JUDETUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uleiurilor esențiale, extracte din fructe cu
alcool cu excepția uleiurilor esențiale, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vinuri cu alcool, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri
japoneze din struguri dulci conținând extracte de
ginseng și scoarță de cinchona.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, achiziții de întreprinderi pentru
terți, administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare de afaceri, administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru
terți, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare interimară de afaceri,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților

comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, servicii
de determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea
de sisteme de management al spitalelor,
servicii de experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii [pentru terți], furnizare
de asistență [afaceri] în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare
(înregistrare) de vehicule și transfer de titluri de
proprietate.

───────

(210) M 2020 08180
(151) 11/11/2020
(732) SC ELECTROSTIM SRL, STR.

FUNDAC CALCAI 3A, JUDETUL
IASI, URICANI, 707316, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ELECTROSTIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
protetică și implanturi artificiale, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic de uz medical, aparate de
electrostimulare nervoasă de uz medical.
41. Organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
organizare de cursuri de pregătire în institute de
învățământ, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională.
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42. Furnizare de informații privind tehnologia
informației.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 08181
(151) 11/11/2020
(732) HOCHREIN VIORICA-MARIANA,

STR. PETRU RARES, NR. 6,
BL. P30, SC. A, ET. 2, AP. 8,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MUKIBOOKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri,
genți, genți casual, genți de călătorie, genți
pentru cărți, genți din pânză, genți de pânză,
genți pentru scutece, genți pentru școlari, genți
de mână, genți tip sac, genți pentru haine,
genți de stradă, genți pentru școlari, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
umbrele, umbrele, umbrele de soare, huse
pentru umbrelă, umbrele de ploaie, umbrele
de soare, umbrele pentru copii, săculeți pentru
umbrelă, portbebeuri pentru transportul copiilor,
marsupii pentru transportul copiilor mici, genți de
umăr pentru copii.
28. Jucării, jucării zornăitoare, jucării-balansoar,
jucarii inteligente, jucării modulare, jucării
antistres, jucării vorbitoare, jucării muzicale,
drone (jucării), jucării umplute, jucării flexibile,
căluți-balansoar (jucării), mâncare de jucărie,
animale de jucărie, jucării de pluș, jucării din
cauciuc, jucării de împins, puzzle-uri (jucării),
ceasuri de jucărie, unelte de jucărie, jucării
pentru copii, jucării pentru bebeluși, magazine
de jucărie, castele de jucărie, flori de jucărie,
discuri zburătoare (jucării), corturi de jucărie,
jucării de baie, perne umplute (jucării), figurine
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, jucării
din țesături, jucării din pânză, jucării de tras,
jucării pentru pisici, jucării de construit, păsări

de jucărie, mașini de jucărie, aeronave de
jucărie, jucării pentru păsări, jucării pentru apă,
nuchuku de jucărie, tuneluri de jucărie, măști
de jucărie, seturi de jucării, jucării cu resorturi,
trompete de jucărie, bijuterii de jucărie, plante
de jucărie, jucării cu pușculițe, căsuțe de jucărie,
jucării de lemn, jucării mobile suspendate, jucarii
pentru sugari, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), instrumente muzicale de jucărie,
jucării pentru copii mici, blocuri de asamblare
(jucării), elemente de construcții (jucării), ursuleți
de jucărie umpluți, machete de animale (jucării),
machete de structuri (jucării), jucării utilizate
în piscine, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
din pluș inteligente, case de jucărie modulare,
cutii muzicale de jucărie, jucării de acțiune
electronice, echipament sportiv de jucărie,
blocuri de construcție (jucării), animale de jucărie
umplute, personaje de jucărie fantastice, mănuși
fantezie de jucărie, covorașe de joacă cu jucării
pentru copii mici (jucării), dispozitive de făcut
zgomot (jucării), jucării adaptate pentru activități
educative, echipament de camping de jucărie,
jucării cu cheiță (din plastic), jucării pentru
cărucioare de copii, vehicule de jucărie pentru
copii, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, haine
pentru figurine de jucărie, globuri cu zăpadă
de jucărie, figurine de jucărie de colecție,
covorașe de joacă destinate utilizării cu mașini
de jucărie (jucării), jucării de pluș umplute
cu boabe, jucării gonflabile sub formă de
bărci, distribuitoare mecanice de bomboane (de
jucărie), jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
de construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, figurine de jucărie cu poziție
adaptabilă, jucării, jocuri și articole de joacă,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
jucării prezentate într-un calendar de advent,
jucării de pluș cu păturică de consolare, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie, seturi de
joacă cu figurine de jucărie, piese de jucărie
pentru învățat alfabetul braille, fotolii puf sub
formă de animale (jucării), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării sub formă
de imitații de alimente, saltele de joc cu jucării
pentru copii mici, figurine de jucărie care pot
lua diferite forme, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, jocuri portabile și jucării cu
funcții de telecomunicații, cărți (jocuri), cărți de
joc, jocuri de cărți, cutii pentru cărți de joc, cărți
de joc karuta (joc de cărți japonez), cărți de
joc japoneze (hanafuda), cărți de joc coreene
(hwatoo), cărți de joc japoneze (utagaruta),
cartonașe de colecție (jocuri de cărți), table

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 
550311,SIBIU, ROMANIA
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pentru jocul de cărți cribbage, echipament
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri de
cărți, corturi de joacă, corturi de joacă pentru
interior, păpuși din material textil, căsuțe de
jucărie pentru copii, jucării-centru de activități
pentru copii, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), decorații festive, obiecte fanteziste
pentru petreceri și pomi de Crăciun artificiali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de administrare a comunităților online,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar, servicii de comenzi online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, informații despre
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, demonstrație de vânzare (pentru terți),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu umbrele, servicii de evidență a
cadourilor.

───────

(210) M 2020 08182
(151) 11/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TVR EDUCAȚIONAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
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prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor

sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
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pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și

inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
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rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de

cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
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de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de

divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
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cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație

și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
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divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii

pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
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sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii

de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
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divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08183
(151) 12/11/2020
(732) PAUL NICOLAU, BD. PIPERA

NR. 168A, BL. A, ET. 4, AP. 46,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Conservăria Marea
Neagră Cooperativa
Pescarilor Năvodari

(531) Clasificare Viena:
18.03.09; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
nu vii, produse din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște preparate, pentru consum
uman, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, fructe de mare, crustacee și moluște,
alimente refrigerate din pește, fructe de mare,
crustacee și moluște, conserve de pește.

───────

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone
7752c), negru

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, 
BD.UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, 
ET. 4, AP. 73 SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, 030834, ROMANIA
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(210) M 2020 08185
(151) 12/11/2020
(732) S.C. PROBLAST S.R.L.,

BULEVARDUL OITUZ NR. 29, SC.
A, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL BACĂU,
MUNICIPIUL ONEȘTI, BACĂU,
ROMANIA

(540)

PROBLAST

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
37. Construcţii şi demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii, demolări, curăţenie şi întreţinere,
sablare (curățare), vopsire şi lăcuire, servicii
de vopsire şi decorare a clădirilor, întreţinere
şi reparare de instalaţii în clădiri, lustruirea,
instalarea, întreţinerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor, furnizare de informaţii
privind construire, reparare şi întreţinere de
clădiri, amenajare de terenuri (construcţii),
servicii de consiliere referitoare la lucrări de
tratare a suprafeţelor, tratarea suprafeţelor
cu produse repelente pentru îndepărtarea
animalelor, conservarea clădirilor, consolidare
de clădiri, construcţii şi reparaţii de clădiri,
renovarea şi restaurarea clădirilor.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
şi transformarea materialelor, producerea de
energie şi fabricare la comandă, servicii de
sablare pentru terți, furnizare de informaţii privind
tratarea materialelor, tratarea metalelor, servicii
de vopsire, tratamente pentru conservarea
lemnului (altele decât cele de vopsire),

tratamente pentru prevenirea putrezirii la clădiri,
tratament anti-mucegai, tratarea materialelor
folosind produse chimice, tratarea lemnului cu
substanţe de conservare, servicii pentru tratarea
prin suflare a unei suprafeţe, conservarea
lemnului, informaţii privind tratarea materialelor.

───────

(210) M 2020 08186
(151) 12/11/2020
(732) REVER BARBER PRODUCTS

SRL, SAT PĂUNEȘTI, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA PĂUNEȘTI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

POP Barbers

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
44. Frizerii pentru bărbați, furnizare de informații
despre coafarea părului, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de refacerea părului, saloane de coafură,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii de bărbierie, servicii de coafor pentru
bărbați, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de frizerie, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii pentru vopsirea părului, servicii pentru
îngrijirea pielii capului, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii de tratamente pentru păr.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
VIVANDO BUILDING, STR. 11 
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14-A15, 
SECTOR 4,BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08187
(151) 12/11/2020
(732) ECOM STORE S.R.L., STR.

CASTANILOR NR. 32B, SAT
PREAJBA, JUD. DOLJ, COMUNA
MALU MARE, DOLJ, ROMANIA

(740) LUPŞA ŞI ASOCIAŢII SRL, STR.
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET.1, BIROU 1.02, CAM.2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

AIRMONY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru aromoterapie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, loțiuni pentru
aromoterapie, uleiuri aromatice, uleiuri de masaj,
nu de uz medical, uleiuri esențiale aromatizate.
11. Echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), difuzoare de
aer, aparate de dezodorizare pentru răspândirea
de arome în autovehicule, aparate și instalații de
ventilație.

───────

(210) M 2020 08230
(151) 13/11/2020
(732) HELLO HOLIDAYS SRL, PIAŢA

ROMANĂ NR. 9, CAMERA 3,
SC.E, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZEN GARDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Furnizarea facilităţilor de recreere, servicii
de club (divertisment sau educaţie) organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de baluri, predarea
gimnasticii (instruire), servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de terenuri de sport.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), închirierea sălilor de şedinţe (spaţii),
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii hoteliere, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor.
44. Servicii de coafură, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de îngrijirea sănătăţii,

(591)    Culori  revendicate:  negru  (pantone
419C), galben (Pantone 3599C)
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servicii de sănătate prin apă (spa), servicii de
centre de sănătate, manichiură, masaj, servicii
de saună, servicii de solarii, servicii de băi
turceşti, servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 08284
(151) 16/11/2020
(732) SC CLINICA LIFE-MED SRL, STR.

PLUGARILOR NR. 18, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040433, ROMANIA

(540)

CLINICA LIFE MED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 08311
(151) 18/11/2020
(732) NUTRITIK PERFORMANCE

(540)

NUTRITIK PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice care conţin cafeina, preparate cu
cafeina cu efect stimulativ, alimente dietetice
de uz medical, suplimente nutritive, plasturi,
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare, L-carnitina, suplimente nutritive
pentru sportivi care conţin proteine, băuturi
cu proteine, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente cu aminoacizi, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare pe bază
de minerale, vitamine preparate cu vitamine,
suplimente dietetice, extracte din plante de
uz medical, substituţi alimentari sub formă
de prafuri, amestecuri de băuturi nutritive
utilizate ca inlocuitori pentru mese, suplimente
alimentare pe baza de albumina, glucoza ca
supliment alimentar, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de caseină, fibre dietetice, balsamuri de uz
medical, dezinfectante folosite pentru igienă,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
sprayuri refrigerante pentru uz medical, inele
pentru bătăturile picioarelor, plasturi, suplimente
alimentare pe bază de lăptişor de matcă,
comprese, bomboane mediciniale, săruri de
ape minerale, săruri pentru băi de ape

(591) Culori revendicate: roz (Pantone C60
M0 Y20 K20), albastru (Pantone C60
M0 Y20 K0, C31 M94 Y0 K0)

S.R.L., STR. BARAOLTULUI NR. 5, 
BL. 40B, SC. A, ET. 1, AP. 16,
JUDEȚUL PRAHOVA, MUNICIPIUL
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROVALCONS SRL, 
STR.ORIZONTULUI NR. 1, 
BL. R 10, AP.27, JUD. PRAHOVA, 
CÂMPINA,PRAHOVA, ROMANIA
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minerale, preparate pentru întărire, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru diabetici adaptat uzului medical, ape
termale, uleiuri medicinale, ierburi medicinale,
ceai medicinal, suplimente sportive: proteine,
creatină, BCAAS.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, panouri publicitare din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari,
cupoane, reviste, calendare, almanahuri,
buletine informative (tipărituri), ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante din hârtie, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări
tipărite, şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, folii de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
18. Piele și imitaţii din piele.piei de animale,
geamantane si valize, umbrele, umbrele de
soare.bastoane, bice si articole de selarie,
genţi sportive, bagaje de mână, bagaje de
călătorie, borsete pentru bărbaţi, genţi, genţi
cu două despărţituri stil doctor (gladstone),
genţi cu structură moale, genţi de călătorie,
genţi de lucru, genţi de mână (poşete),
genţi de plajă, genţi de pânză, genţi de
mână pentru bărbaţi, genţi de umăr, genţi
de transport universale, genţi de umăr pentru
copii, genţi din pânză, genţi flexibile pentru
haine, genţi pentru curieri, genţi pentru cărţi,
genţi pentru gimnastică, genţi pentru sport,
genţi pentru îmbrăcăminte sport, genţi sportive,
genţi tip sac, gentuţe cosmetice, ghiozdane,
ghiozdane şcolare, huse pentru bagaje, mape
(portdocumente), minirucsacuri, poşete, sacoşe
(pungi) personalizate suveniruri, punguţe, plicuri,

săculeţi din piele pentru ambalaj, rucsacuri,
rucsacuri de zi, sacoşe cu şireturi, sacoşe
de cumpărături din pânză, sacoşe pentru
cumpărături, sacoşe pentru cumpărături cu
două roţi, sacoşe pentru cumpărături pe
roţi, sacoşe pentru provizii, sacoşe textile
pentru cumpărături, sacoşe reutilizabile pentru
cumpărături, săculeţe din piele, pentru ambalat.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, echipament
sportiv.
30. Tablete (nemedicinale) din glucoza pe bază
de cafeina , gumă de mestecat, gumă de
mestecat, tablete pe bază de cafeină, produse
de cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare
în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, batoane de cereale şi batoane
energizante, maltodextrine pentru uz nutritiv
(altele decât cele medicale).
32. Ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi energizante care conţin
cafeină, băuturi pentru sportivi, băuturi
nealcoolice pentru sportivi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
publicitate în domeniul sportiv, publicitate prin
bannere, strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele 5,16,18,
25,30 si 32 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
41. Educaţie, instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
sportive și de fitness, coaching sportiv,
asistenţă profesională individualizată (coaching),
coordonarea antrenamentelor de fitness,
consultanţă în materie de fitness, sport şi
fitness, servicii ale cluburilor de fitness, pregătire
în domeniul fitnessului, instruire în domeniul
educaţiei fizice, servicii de consiliere pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness), servicii
de antrenamente fizice, servicii de pregătire
pentru menţinerea condiţiei fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate şi
fitness), furnizarea de instalaţii pentru fitness şi
exerciţii fizice, servicii de formare în domeniul
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fitnessului, administrare de centre de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii educative pentru menţinerea condiţiei
fizice, cursuri de instruire privind menţinerea
formei fizice, furnizarea de informaţii privind
educaţia şi exerciţiile pentru sănătate, furnizarea
de servicii educaţionale referitoare la exerciţii
fizice, cursuri de instruire pentru consilieri de
fitness, cursuri de instruire pentru furnizorii
de fitness, academii (educaţie), organizare de
cursuri de nutriţie, coaching nutriţie, examinare
a cursanţilor, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare de texte, altele decât
textele publicitare publicare electronică on-
line a cărţilor şi periodicelor, organizarea
şi conducerea de seminarii, organizarea
şi conducerea de colocvii, organizarea
şi conducerea de conferinţe, organizarea
şi conducerea de congrese, organizarea
şi conducerea de simpozioane, organizare
şi coordonare de târguri, organizarea şi
gestionarea evenimentelor culturale şi sportive,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea şi
conducerea de workshop-uri, planificarea de
recepţii (divertisment), reorientarea profesională,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării), educaţie, organizarea
de expoziţii şi seminarii în domeniul sportului,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
servicii de instructor personal, antrenament de
fitness, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizare de informaţii cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, consiliere cu sportivi pentru a-i educa în
vederea alegerii alimentaţiei optime în relaţie cu
activitatea sportivă.
44. Servicii nutriţie sportivă, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, servicii
de teste privind condiţia fizică, măsurători
antropometrice, servicii de testare medicală și
anume evaluarea condiţiei fizice, fizioterapie,
chiropractică, saloane de frumuseţe, masaj,
servicii de arorhaterapie, servicii de psihologie,
servicii de saună, servicii de solar, servicii de
terapie, servicii de frumusețe oferite de un
centru SPA (wellness), evaluarea controlului
greutăţii, servicii pentru scăderea în greutate,
planificare de programe de scădere în greutate,
consultanță în nutriţie, servicii de coaching
nutriţie, consultanță în nutriţie pentru sportivii
de elită, testare cardio-rnetabolică în specificul
sportului, testări de efort, testări cardio-
pulmonare, testare rata metabolică de repaus,

furnizare de informaţii despre consiliere în
domeniul dieteticii și alimentaţiei, servicii nutriţie
și dietetică, consultanţă în domeniul nutriţiei şi al
dietelor, consiliere cu privire la diete şi nutriţie.

───────

(210) M 2020 08324
(151) 17/11/2020
(732) AFRODITA MIHAI, STR.

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONA NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Afrodyte Style

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de aranjamente florale, servicii
de artă florală, servicii de compoziţii florale
şi servicii de grădinărit-peisagistică, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, închiriere de aranjamente
florale.

───────

SEGARCEA NR.7, BL. B13, 
SC.2, ET. 2, AP. 15, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 08325
(151) 17/11/2020
(732) FOUR DECOR INTERNATIONAL

S.R.L., COM.ROSIORI, NR.180,
JUDEŢ BIHOR, SAT VAIDA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL. D-10, AP. 3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

4DECOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Autocolante (articole de papetărie), etichete
autocolante, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, abțibilduri (decalcomanii),
abțibilduri aplicate prin călcare, abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri
din hârtie aplicate prin călcare, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, abțibilduri pentru
bara de protecție a vehiculelor, materiale și
mijloace pentru decorare și artă (cu excepţia
aparatelor), hârtie de împachetat decorativă,
stegulețe decorative din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru petreceri, decorațiuni de perete
din hârtie, ghirlande decorative din hârtie pentru
petreceri, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie
27. Articole decorative (carpete) pentru perete
(netextile), pardoseli antiderapante decorative,
sub formă de bucăți, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
acoperiri din plastic pentru pereți, acoperiri
din hârtie pentru pereți, acoperiri pentru pereți
din materiale textile, acoperiri din plută pentru
pereți, articole netextile, decorative pentru pereți,
lucrate manual, tapet pentru acoperirea pereților,
tapet pentru acoperirea tavanului fabricate din
hârtie, borduri pentru tapet, căptușeli capitonate
pentru tavanele existente, căptușeli de rășină
din vinil pentru pereți, căptușeli matlasate pentru
pereții existenți, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, tapet, tapet cu efect

vizual 3d, tapet de rășină din vinil, tapet din
material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet,
nu din material textil, tapete cu strat de material
textil, tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, tapete de plastic, acoperiri
pentru pereți (tapet), cu excepția celor din
materiale textile

───────

(210) M 2020 08326
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR 41A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NOA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii.

───────

(210) M 2020 08327
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010641,
ROMANIA

(540)

LILI D PROTECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri
pentru îngrijirea pielii(nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
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cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(210) M 2020 08328
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41A, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

noa residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2020 08329
(151) 17/11/2020
(732) SHOPIKA SRL, STR. VASELOR

NR. 13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SHOPIKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08330
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

SEPTADINE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri
pentru îngrijirea pielii(nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
roșu, galben, portocaliu, mov
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(210) M 2020 08331
(151) 17/11/2020
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L.,

STR. PRINCIPALĂ NR. 643,
JUD. VASLUI, LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

(540)

PRICHINDEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.

───────

(210) M 2020 08332
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41 A, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EAT SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 08333
(151) 17/11/2020
(732) S.C. GLOBAL RETAIL SERVICES

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

NORD IMOB EXCLUSIV
PREȚUIM ÎNCREDEREA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, gestionarea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
servicii de promovare şi de informare, servicii
de comerţ (vânzarea en gros şi en detail) şi
regruparea în avantajul terţilor de
bunuri imobile, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, tranzacţii de vânzare-cumpărare

(591) Culori revendicate: bleu (RGB 34 166
222), albastru (RGB 38 38 94)

S.R.L, 
STR. NICOALE CARAMFIL
NR. 68-70, BLOC 22 B, SCARA 1,
ETAJ 2, APARTAMENT 7, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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a imobilelor, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste
produse/servicii, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, agenţii imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, furnizare de informaţii pe internet
privind afacerile imobiliare, acordare de
credite imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare şi clădirile, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăţilor imobiliare, servicii de finanţare
privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie de
bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor imobiliare,
servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar.
brokeraj de credite, administrare de credite,
intermediere de credite,gestionare de
credite,asigurari de credite,consiliere privind
creditele, finantarea creditelor
imobiliare, acordarea de credite imobiliare,
intermediere de credite
personale, finantarea creditelor pentru locuinte,
finantare de credite in rate.

───────

(210) M 2020 08334
(151) 17/11/2020
(732) TUDOR CIURESCU, ALEEA

BOTORANI, NR.4, BL.V82, SC.3,
AP.68, SECTOR 5, BUCURESTI,
050814, ROMANIA

(540)

MILLENNIAL MIGRANTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 08336
(151) 17/11/2020
(732) REMUS CIOBANU, STR. PETRU

MAIOR NR. 51, JUD. CARAŞ-
SEVERIN, REŞIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RC Remus Ciobanu
COMMITTED TO SERVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, fișiere
multimedia descărcabile, software, aplicații
software, cărți electronice, discuri
preînregistrate, suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, fișiere de date înregistrate,
date înregistrate electronic, CD-I-uri
preînregistrate (compact discuri interactive),
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medii de stocare descărcabile, publicații
electronice descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
cărți electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, programe de calculatoare
(software descărcabil), aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
ghiduri de pregătire în format electronic.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
materiale imprimate, cărți, afișe (postere),
broșuri, fișe cu informații (papetărie), grafice
tipărite, tipărituri, reviste (publicații periodice),
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, semne de carte,
ghiduri, echipament pentru educație/învățământ,
materiale tipărite pentru instruire.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, felicitari
imprimate, publicatii periodice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu CD-uri
si DVD-uri inregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
inregistrate, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, întocmire de planuri de marketing,

planificare de strategii de marketing, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, consultanță în organizarea
afacerilor, audit financiar, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență
în afaceri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de contracte (pentru terți).
41. Producție de film pe DVD şi CD-
ROM, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații on-
line, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți, publicare de buletine
informative, publicare de broșuri, publicare
de cărți și reviste, publicare de documente,
publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
manuale, publicare de fișe informative, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare
multimedia, redactare de texte, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, instruire, educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, informații
în materie de educație, simpozioane pe
teme de educație, servicii de îndrumare în
afaceri, coaching personal (formare), coaching
pentru viață (instruire), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament și coaching
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de seminarii
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și conferințe, organizare de cursuri, pregătire
și instruire, cursuri de instruire scrise, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, producție audio, video
și multimedia și fotografie, formare continuă,
formare în afaceri, ateliere de formare, cursuri
de formare, servicii de formare profesională,
formare în domeniul managementului, furnizare
de formare profesională, transfer de know-how
(instruire), servicii de bibliotecă și închiriere de
produse media.
42. Proiectare de format electronic de CD-ROM
pentru baze de date electronice, platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, software ca serviciu (SAAS), servicii
IT, servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații.

───────

(210) M 2020 08337
(151) 17/11/2020
(732) TECHVENTURES BANK SA,

STR. POPA TATU NR. 62A,
BL. TRONSON A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010806, ROMANIA

(540)

TECHVENTURES BANK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare de
fonduri pentru instituții de cercetare, acordare
de fonduri pentru inventatori, acordare de
fonduri pentru invenții, acordare de fonduri
bancare pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
bancare, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii,

emitere de bilete de ordin, emisiunea de
instrumente negociabile, finanțare pentru mici
întreprinzători, finanțare privind cumpărarea și
vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
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card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 08341
(151) 18/11/2020
(732) OANA-MARIA STANILA, SAT

CEPTURA DE JOS NR. 272, JUD.
PRAHOVA, COMUNA CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Atelierul cu fire.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 09.05.06; 09.01.01;
09.01.05; 25.01.05; 25.01.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

23. Fire de uz textil.

25. Articole pentru acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.

───────

(210) M 2020 08342
(151) 18/11/2020
(732) S.C REVIVE HEALTH S.R.L, STR.

EROU IANCU NICOLAE NR. 35D,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE , BD. NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18, BL. B 3BIS,
SC. 7, ET. 6, AP. 322, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030453

(540)

REVIVE health

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.11

clase:
10. Măşti faciale terapeutice, lămpi curative
de uz medical, instrumente, aparate şi
articole medicale utilizate în general pentru
diagnosticarea, tratarea sau
ameliorarea funcţiei sau stării persoanelor,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale, măşti
sanitare pentru scopuri medicale.
44. Servicii de telemedicină, servicii de
analiză medicală în scopul diagnosticării
şi tratamentului, furnizate de laboratoare
medicale, precum examinările cu raze X şi
prelevarea de probe de sânge, servicii de
clinică medicala, îngrijire medicală, examinare
medicală (screening).

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru,
verde, portocaliu

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08343
(151) 18/11/2020
(732) CENTRUL DE TESTARE

COMPLETA S.R.L, STR. LT.
ALEXANDRU PĂULESCU NR.35,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

COMPLET MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale.

───────

CHINTENI, NR. 4, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Proiectura OCTO
Parte din proiectul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, managementul activităților comerciale,
informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, organizarea de servicii contractuale
(comerciale) cu terți, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, furnizare de informații cu caracter
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre produse prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru construcții în infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, şi anume: materiale
şi elemente nemetalice de construcţie şi
edificare, geotextile, geotextile destinate utilizării
în peisagistică, geotextile pentru controlul
eroziunii, țesături folosite în domeniul ingineriei
civile (geotextile), materiale nemetalice ţesute
folosite ca materiale geotextile, materiale
nemetalice de stabilizare (geotextile) pentru
utilizarea în construcţii, gabioane și plase
fixare stâncă, parapete și confecții metalice,
garduri pentru bariere rutiere și de siguranță,
baricade, benzi, lanțuri, bonting și ochiuri,
ochiuri pentru susținerea și protecția plantelor
și copacilor, plasă de întărire și de consolidare
a construcțiilor, plasă de întărire a gazonului,
plasă de stabilizare a solului, plasă de stabilizare
rutieră, ochiuri de protecție, plasă pentru drenaj,
poduri și podețe metalice din tablă ondulată
corugată, structuri metalice pentru hale, poduri
şi podețe, stații epurare, rezervoare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de intermediere de comerț, de vânzarea cu
amănuntul, cu ridicata și prin intermediul
paginilor de internet, pentru terţi, de produse
pentru construcții în infrastructura rutieră şi
ingineria mediului, şi anume: materiale şi
elemente nemetalice de construcţie şi edificare,
consultanță privind comercializarea produselor
şi a materialelor de construcții, servicii de
consultanță comercială în sectorul infrastructură
rutieră şi ingineria mediului, prezentarea

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz, 
gri,alb, negru

(210) M 2020 08344
(151) 18/11/2020
(732) PROIECTURA OCTO SRL, SAT

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

928

produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere și consultanță comercială
pentru toate cele menționate mai sus.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construirea de zone rezidențiale,
construcție de clădiri, construcții rutiere,
construire de drumuri, construcții de șosele,
construcții de străzi, construcție de poduri,
construire de structuri subterane, construcție
de lucrări rurale, construcții de infrastructură,
construcții de infrastructură civilă, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, construcția de fundații pentru drumuri,
construcții civile privind irigațiile, construire
de sisteme de drenaj, construcții de diguri
sparge-val, construcții de inginerie civilă pentru
prevenirea inundării terenului din cauza viiturilor,
construcții de inginerie civilă referitoare la
prevenirea inundării clădirilor prin revărsarea
apei, construcții de fortificații de râuri și diguri,
construcții și demolări de clădiri, lucrări de
construcție, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de canale de scurgere, lucrări de terasamente,
reparații de construcții, demolări de construcții,
amenajare de terenuri (construcţii), nivelarea
terenurilor pentru construcții, impermeabilizarea
construcțiilor, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), realizarea de acoperiri rutiere,
informații în materie de construcții, furnizare
de informații privind construire, reparare și
întreținere de clădiri, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, închirieri de utilaje pentru construcții,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de management
în construcții, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de execuţie lucrări de
infrastructură, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii consultative
în domeniul construcției clădirilor, consultanță
în domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
servicii de consultanţă cu privire la costurile
construcţiilor.
42. Servicii de consultanţă tehnică, servicii
de consultanță tehnică privind ingineria
structurală, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, servicii de inginerie de
consultanţă tehnică structurală, în domeniul
geotehnologiilor (inginerie geotehnică, geo-

ambientală şi geo-hidrologică), consiliere în
domeniul proiectării clădirilor, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, servicii de proiectare
în ingineria civilă, proiecte de construcţie,
proiectare de sisteme de construcții, elaborare
de planuri (construcții), elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, dezvoltare de proiecte
de construcții, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de planificare în
inginerie civilă, planificare pentru construcții
de proprietăți, proiecte tehnice, studii de
amplasament, de fezabilitate şi prefezabilitate,
consultanţă în domeniul ingineriei, verificări,
expertizări, studii de teren, teste, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
de lucrări de inginerie pentru prevenirea
inundațiilor, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării clădirilor în caz
de viituri, proiectare de lucrări de inginerie
pentru prevenirea inundării terenurilor în caz de
viituri, efectuare de studii de proiecte tehnice,
servicii de estimarea devizelor în construcții,
verificarea și managementul planificării în
domeniul construcțiilor, elaborare de specificații
în construcții, servicii de management al
proiectelor de inginerie, servicii de proiectare
lucrări de infrastructură.

───────
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(210) M 2020 08345
(151) 18/11/2020
(732) REMUS-ADRIAN BELU, STR.

REGIMENTUL 11 SIRET, NR. 17,
JUD. GALAŢI, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Funky Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, consiliere
cu privire la produse de consum, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, intermediere de contracte
(pentru terți), obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
achiziții, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de

vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele, rucsacuri, genti, serviete, borsete,
cufere si geamantane, mape, huse de voiaj,
portmonee, posete, punguțe, plicuri, saculeți
din piele pentru ambalaj, ranite, tolbe, truse
de voiaj si valize, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu plase,
vele, ațe și fire, materiale textile, produse de
filtrare din material textil, produse textile și
înlocuitori, articole de îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, accesorii pentru îmbrăcăminte, articole
de cusut și articole decorative din materiale
textile, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu bijuterii, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și
lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, rame de ochelari, ochelari de soare,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
cu scop comercial şi publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de telemarketing.

───────

(210) M 2020 08346
(151) 18/11/2020
(732) LITEX LINE SRL, STR. DOAMNA

CHIAJNA NR. 22, AP. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Pearly Power Professional
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
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, țesuturi preparate pentru parfumarea
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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-
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 utilizati
în 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
(rufe spălate), 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, produse cosmetice pentru
animale, produse cosmetice, produse 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 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, preparate 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 degresare), 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, servețele antitransfer de
culoare, șervețele 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,
înălbitor 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 curățare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
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articole din piele (lustruire)/conservanți pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loțiuni 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 esențial), 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 curățare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele
de ascuțit briciul, produse de parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
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), piatră
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 cizmarie,
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 îndepartarea 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
dinților, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele

impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea țevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

───────

(210) M 2020 08347
(151) 18/11/2020
(732) DANIEL-NICOLAE PALEU, STR.

LUNEI, BL. L4, ET. 4, AP. 18,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

PDN GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 05.05.20;
05.05.21; 29.01.12

clase:
8. Ustensile de mână, acționate manual,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08348
(151) 18/11/2020
(732) ENCORSA HQ SRL, BLD.

TIMISOARA NR. 26, PLAZA
ROMANIA OFFICES, BIR.
125, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

encorsa SIMPLIFY
YOUR BUSINESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. 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, sau
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, maşini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, capace pentru

ieşirile electrice, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, publicaţii electronice, descărcabile,
unităţi de efecte electrice şi electronice pentru
instrumentele muzicale, cărţi de identitate
biometrice, interfeţe pentru calculatoare, aparate
de ionizare, nu cele pentru tratarea aerului sau
apei, manşe de comandă pentru calculatoare,
altele decât cele pentru jocurile video, aparate
de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, aparate de transvazare a
oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare), folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, dispozitive pentru proiecţia tastaturilor
virtuale, bureți pentru căști, mănuși dotate
cu senzori, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
laptopuri.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, însămânţarea
norilor (cloud seeding), computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, design de arte grafice, proiectarea
ambalajelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
cercetarea și dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, efectuarea copiilor de
siguranță prin trimiterea datelor în afara locației,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, găzduire pe servere,
închirierea serverelor web.

───────

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, 
STR. GEORGECALINESCU NR. 52A, 
AP. 1, SECTOR1, BUCURESTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu , albastru, 
gri,  negru
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(210) M 2020 08349
(151) 18/11/2020
(732) CLEVER BUSINESS

(540)
JUDECATA DE LA

MIEZUL NOPTII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicații promoţionale (tipărituri),
publicații periodice, publicații de reclame
(tipărituri), publicații periodice tipărite, reviste
(publicații periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic și de
instruire (cu excepția aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoționale, pregătire de publicații
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicații/publicații online, pentru terți, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio și de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio și la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producție de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,

publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate și reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producție de
material publicitar și anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoționale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
producție de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenție
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spații
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general și în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,

TRANSILVANIA S.R.L., 
STR. CETĂŢII NR. 39, 
DEMISOL 1, AP.2, JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,400166, CLUJ, 
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR.SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12, 
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 
540543,MUREȘ, ROMANIA
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difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informații într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relații media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informații prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
și televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de

programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informații prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie și buletine informative electronice
pentru transmisia și diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spațiu multimedia on-line unde terții pot încărca,
accesa, comenta și clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
și internet, furnizarea accesului la fotografii,
informații interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul știrilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informații on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conținut media și de informații, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
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publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi

televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, efectuarea
de fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter.
42. Proiectare și dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale și
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bloguri personale online, proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu și fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse și servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea și instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea și dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
și dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
și servicii, conversia de date și de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare și
furnizare de pagini principale și pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line și internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare și dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
și texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
și redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen și redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru rețele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare și adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor

de date (inclusiv pagini multimedia și pagini
principale) pentru terţi, creare și actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare și creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi și
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terți, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică și creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
și asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice și dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet și world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică și alte servicii tehnice și de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea și întreținerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii și informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, și anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere și actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare și întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini și alte
date electronice, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare și întreţinere de software
și sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
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temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere și actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 08352
(151) 18/11/2020
(732) S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX

OPERATIONS S.R.L., CALEA
VITAN NR. 55-59, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOLLYWOOD MULTICARD

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Divertisment, activităţi culturale.
───────

(210) M 2020 08353
(151) 18/11/2020
(732) S.C. ALMEC TATAL & FIUL S.R.L.,

STR. ROMBULUI NR. 31, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MODAL FIXTURE TABLES
& ACCESSORIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Elemente metalice de fixare.
20. Mese metalice pentru sudură.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru,
argintiu, negru
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(540)

TIREN SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 03.07.17; 26.01.01; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(540)

AVALON SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 08357
(151) 18/11/2020
(732) TYREN SECURITY, 

BD IULIU MANIU NR. 7, 
CORP  CLADIRE 297, 
SECTOR 6,BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 08358
(151) 18/11/2020
(732) AVALON SECURITY, 

BD IULIU MANIU NR. 7, 
CLADIRE  297, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 08360
(151) 20/11/2020
(732) TESARO KIT CONSTRUCT, STR.

OLARI, NR. 7A ET. 6, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TESARO CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,
construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii

consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții, servicii
de informații privind construcția de clădiri,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, supravegherea
construcţiei de clădiri, izolarea clădirilor, aplicare
de șape, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele bazinelor, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele construite, aplicarea
de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, aplicarea de
căptușeli în tuneluri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, aplicarea de vopsea de protecție
pe clădiri, aplicarea de vopsea de protecție
pe lemn, aplicarea unui strat protector pe
suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru
poduri, armături din mortar pentru tuneluri,
asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării [sere] și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,

(591) Culori revendicate: galben, galben 
auriu,portocaliu
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construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), construcții de
case pe bază de comandă, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de fabrici pe bază de comandă,
construcții de grădină (montare și închidere
cu geamuri), construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de terase,
construcții subterane, construire de grajduri,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, construire de locuri de cazare
pentru turism, construire de spitale, construire
de structuri subterane, construire de uzine
chimice, construire de școli, construirea de
aeroporturi, construirea de centre comerciale,
construirea de fabrici, construirea de locuințe
publice, consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări
de fundație, lucrări de instalații sanitare,
montarea izolației termice la clădiri, montare
[instalare] de șarpante pentru construcții,
parchetare, pavare de drumuri, pomparea
betonului, presarea betonului, realizarea de
construcții cu caracter industrial, sablare, servicii
de canalizare, servicii de cofrare, săpare de
puțuri, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, servicii de demolare,
servicii de instalații electrice, stabilizarea solului,
stivuirea pământului, stratificarea betonului,
construcție de spații de cazare, construcție de
structuri din oțel, reparaţii şi întreţinere imobile
rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă pentru
instalaţii, structurare de plafoane, șlefuirea
betonului, terasamente, turnarea betonului,
vopsire și lăcuire, zugrăvirea caselor.

───────

(210) M 2020 08418
(151) 20/11/2020
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COVRIGELUL CALD,
CA INIMA ARDEALULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 18.01.05

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unor bunuri precum: făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie (ambalate şi neambalate), sucuri şi ape
îmbuteliate (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata şi prin
intermediul bicicletelor/tonetelor mobile, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08419
(151) 20/11/2020
(732) ADRIAN STÂNGĂ, STR. DOAMNA

STANCA NR. 25, JUD. BRASOV,
FĂGĂRAŞ, BRAȘOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

covrigelul plimbăreţ CALD,
CA INIMA ARDEALULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unor bunuri precum: făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie (ambalate şi neambalate), sucuri
şi ape îmbuteliate (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata
şi prin intermediul bicicletelor / tonetelor
mobile, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, publicitate.

───────

(210) M 2020 08421
(151) 20/11/2020
(732) DRAGOMIR CAR WASH

(540)

ZENKABEAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Căști audio, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, cabluri telefonice, cutii
ramificație cabluri telefonice.

───────

(210) M 2020 08422
(151) 20/11/2020
(732) MYRI MONTAGII, STR. STAN

(740) CAVESCU ŞI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Myr Candles Lumini cu
parfum pentru suflet !

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

SRL, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 65, 
JUD. DÂMBOVIŢA, DOICEŞTI, 
0040,DAMBOVIȚA, ROMANIA

GREAVU, NR. 165, CAMERA 2,
C1, ET.P, SAT SEIMENI, 
JUD.CONSTANŢA, COMUNA 
SIMENI,CONSTANȚA, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.16; 13.01.01;
26.13.25; 29.01.13

clase:
4. Aranjamente din lumânări, bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară combustibilă, ceară de albine folosită
la fabricarea lumânărilor, fitiluri, fitile pentru
lumânări, elemente decorative pentru iluminarea
pomului de crăciun (lumânări), fitiluri de
lampă, fitiluri pentru iluminat, lumânări, lampi
cu lumanare, lumânări (iluminat), lumânări
cu aromă de mosc, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări parfumate, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări pe
bază de seu, lumânări pentru absorbirea
fumului, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări în cutii metalice,
lumânări în formă de fructe, lumânări și fitiluri
pentru iluminat, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări
plutitoare, lumânări tip pastilă, lumânări utilizate
pentru decorarea torturilor, lumânări utilizate
pentru iluminare pe timp de noapte, lumânări
votive, torțe pentru grădină, ceară de albine,
lumânări pentru biserici, lumânări și fitiluri
de lumânări pentru iluminat, lumânări pentru
iluminare nocturnă, ceară pentru fabricarea de
lumânări, lumânări pentru pomul de Crăciun.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară combustibilă, ceară de albine
folosită la fabricarea lumânărilor, fitiluri, fitile
pentru lumânări, elemente decorative pentru
iluminarea pomului de crăciun (lumânări), fitiluri
de lampă, fitiluri pentru iluminat, lumânări,
lampi cu lumanare, lumânări (iluminat), lumânări
cu aromă de mosc, lumânări cu repelent
pentru insecte, lumânări parfumate, lumânări
parfumate pentru aromaterapie, lumânări pe
bază de seu, lumânări pentru absorbirea
fumului, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări în cutii metalice,
lumânări în formă de fructe, lumânări și fitiluri
pentru iluminat, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări
plutitoare, lumânări tip pastilă, lumânări utilizate
pentru decorarea torturilor, lumânări utilizate
pentru iluminare pe timp de noapte, lumânări
votive, torțe pentru grădină, ceară de albine,
lumânări pentru biserici, lumânări și fitiluri
de lumânări pentru iluminat, lumânări pentru

iluminare nocturnă, ceară pentru fabricarea de
lumânări, lumânări pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 08423
(151) 20/11/2020
(732) DIANA-ELENA TURCU,

(540)

MANGERIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08424
(151) 20/11/2020
(732) SC VAVIAN PHARMA SRL,

BD. BASARABIA NR. 256,
COMPARTIMENT 10, INCINTA
FAUR, SECTOR 3, BUCURESTI,
030352, ROMANIA

(540)

My Recharge

(591) Culori revendicate: galben, auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

BULEVARDUL DECEBAL NR.17,
BL. S16, SC.A, ET.4, AP.11,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2020 08425
(151) 20/11/2020
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

(540)

Magic lite

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea și
reproducerea sunetului, imaginilor și datelor,
suporturi de sunete, de imagini și de date,
în special benzi audio, casete audio și
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, cd-rom-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 9, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri, dvd-uri
și alte suporturi de înregistrare digitală, mașini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate și instrumente
optice, ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicații, programe de aplicație
(aplicații descarcabile), programe de calculator
și pentru jocuri înregistrate sau descărcabile,
software, software aplicaţii înregistrate şi
descărcabile pentru calculatoare, notebookuri,
laptopuri, tablete, telefoane inteligente şi
terminale mobile.
16. Hârtie și carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, articole de papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale plastice
pentru ambalaje, incluse în clasa 16, șerveţele
de masă din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanță în conducerea și organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
terți pentru achiziția și vânzarea de bunuri,

SPAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, 
ET.10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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intermedierea comercială a serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnică, comercializare
publicitară şi anume publicitate, relații publice
(relații publice) și marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoționale, producție de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare și orice fel de producții audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare și actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de contracte
(pentru terți, inclusiv artiști), intermedierea de
abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii
(pentru terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică și planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de proiect şi
evenimente şi anume planificare, supravegherea
derulării și realizarea de campanii, proiecte și
evenimente cu scop publicitar, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage și prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonică și/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teleshopping, vânzări prin licitație,
inclusiv prin internet, agenții de publicitate,
concepție și realizarea de prezentări și de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de date, în
servicii online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare și realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare și editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de

date în rețele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerț cu licențe de
film, radio, televiziune, audio și/sau video.
38. Telecomunicații, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, rețele de fibră
optică și orice tip de medii de transmisie ,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea și livrarea de
știri (agenții de presă), colectare şi livrarea de
informații generale în cadrul serviciilor agențiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine și
date prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice și ISDN și orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistată de
computer a mesajelor și imaginilor, furnizarea
accesului la informații memorate în baze de
date, inclusiv pe internet și prin internet și
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informații pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziție a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonați, în special sub formă de televiziune
plătită și video la cerere, telecomunicații
prin intermediul platformelor și portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicații, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum și conținuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicații locale sau globale, furnizarea
și închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicații prin intermediul
computerelor, la publicații electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informații, servicii de forumuri de discuții
pe internet, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fișiere digitale, servicii de buletine
electronice, transmiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informaţii despre distracții și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni
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de film, televiziune, radio, videotext și teletext
(cu excepția celor în scop publictar), producție
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi (casete) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producția de muzică,
producția spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea și realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare și coordonare de concerte,
organizare de concursuri sau de orice fel
de competiții, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentații teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări și
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţionala a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecții de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicațiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărților sau
periodicelor, jocuri on-line într-o rețea de
calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare și întreținere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator și jocuri de
calculator (software), proiectare și închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare și actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video și de imagine (software),
dezvoltare de conținuturi multimedia și aplicații
corespunzătoare (software), proiectare și
dezvoltare de software de calculator și programe
de aplicații pentru sisteme computerizate mobile
(aplicații).
45. Cesiunea sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală
(licențierea proprietății intelectuale), distribuirea
de licențe pentru proprietate industrială și pentru
drepturile de autor, furnizare de licențe pentru
concepte de franciză, acordarea de licențe
de software pentru calculatoare (servicii de
consultanță legală), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management și valorificare
de drepturi de autor și drepturi de proprietate
industrială pentru terți prin acordare de licență,

intermediere, valorificare și administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio televiziune și film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet și imagine, prin
acordare de licență, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar și de revistă, prin acordare de licență,
administrare, intermediere și orice alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale și orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio și/sau de televiziune și
asupra oricăror alte producții de sunet și/sau de
imagine, prin acordare de licență, intermediere,
administrare și distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conținuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune și emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii și elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfășurări de
spectacole și tehnici de interogare, prin acordare
de licență.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

946

(210) M 2020 08426
(151) 20/11/2020
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPAIUL UNIRII NR. 165,
CLADIREA TN OFFICES 1, ET.
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Magic party mix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranță
(salvare) și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea și
reproducerea sunetului, imaginilor și datelor,
suporturi de sunete, de imagini și de date,
în special benzi audio, casete audio și
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, cd-rom-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată şi
neînregistrată, cuprinse în clasa 9, suporturi de
înregistrare magnetică, compact-discuri, dvd-uri
și alte suporturi de înregistrare digitală, mașini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
datelor, calculatoare, aparate și instrumente
optice, ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicații, programe de aplicație
(aplicații descarcabile), programe de calculator

și pentru jocuri înregistrate sau descărcabile,
software, software aplicaţii înregistrate şi
descărcabile pentru calculatoare, notebookuri,
laptopuri, tablete, telefoane inteligente şi
terminale mobile.
16. Hârtie și carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, articole de papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale plastice
pentru ambalaje, incluse în clasa 16, șerveţele
de masă din hârtie, postere, abţibilduri, adezivi,
autocolante (papetărie).
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanță în conducerea și organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte pentru
terți pentru achiziția și vânzarea de bunuri,
intermedierea comercială a serviciilor de
telecomunicații, sondaje de opinie, cercetare
în domeniul publicităţii, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea vânzărilor
(pentru terți), închiriere de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închiriererea
minutelor publicitare în cadrul mediilor
de comunicare, publicitate și orice fel
de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnică, comercializare
publicitară şi anume publicitate, relații publice
(relații publice) și marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoționale, producție de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare și orice fel de producții audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse în mediile de comunicare,
compilare, sistematizare și actualizarea datelor
în baza de date a calculatorului, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, intermedierea de contracte
(pentru terți, inclusiv artiști), intermedierea de
abonamente pentru serviciile de telecomunicaţii
(pentru terţi), publicitate, în special dezvoltare
strategică și planificarea campaniilor, pregătirea
secţiunilor publicitare, management de proiect şi

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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evenimente şi anume planificare, supravegherea
derulării și realizarea de campanii, proiecte și
evenimente cu scop publicitar, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, distribuire de cataloage și prospecte
publicitare, gestionare de fişiere informatice,
preluare telefonică și/sau computerizată de
comenzi pentru oferte de cumpăraturi pe
internet sau teleshopping, vânzări prin licitație,
inclusiv prin internet, agenții de publicitate,
concepție și realizarea de prezentări și de alte
oferte informaţionale cu scopuri publicitare şi
comerciale şi pe internet, în alte reţele de date, în
servicii online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare și realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepții de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare și publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (și în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunțuri/spoturi publicitare, publicare și editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în rețele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terților a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de comerț cu licențe de
film, radio, televiziune, audio și/sau video.
38. Telecomunicații, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, rețele de fibră
optică și orice tip de medii de transmisie ,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea și livrarea de
știri (agenții de presă), colectare şi livrarea de
informații generale în cadrul serviciilor agențiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine și
date prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice și ISDN și orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistată de
computer a mesajelor și imaginilor, furnizarea
accesului la informații memorate în baze de
date, inclusiv pe internet și prin internet și
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informații pe internet, în special în domeniul

radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziție a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonați, în special sub formă de televiziune
plătită și video la cerere, telecomunicații
prin intermediul platformelor și portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicații, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum și conținuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicații locale sau globale, furnizarea
și închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicații prin intermediul
computerelor, la publicații electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informații, servicii de forumuri de discuții
pe internet, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fișiere digitale, servicii de buletine
electronice, transmiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informaţii despre distracții și orice posibilități de
recreere, producţie de programe sau emisiuni
de film, televiziune, radio, videotext și teletext
(cu excepția celor în scop publictar), producție
de filme, altele decât filmele publicitare,
producţie de benzi (casete) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producția de muzică,
producția spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea și realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare și coordonare de concerte,
organizare de concursuri sau de orice fel
de competiții, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentații teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări și
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţionala a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecții de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicațiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărților sau
periodicelor, jocuri on-line într-o rețea de
calculatoare.
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42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare și întreținere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator și jocuri de
calculator (software), proiectare și închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare și actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video și de imagine (software),
dezvoltare de conținuturi multimedia și aplicații
corespunzătoare (software), proiectare și
dezvoltare de software de calculator și programe
de aplicații pentru sisteme computerizate mobile
(aplicații).
45. Cesiunea sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală
(licențierea proprietății intelectuale), distribuirea
de licențe pentru proprietate industrială și pentru
drepturile de autor, furnizare de licențe pentru
concepte de franciză, acordarea de licențe
de software pentru calculatoare (servicii de
consultanță legală), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management și valorificare
de drepturi de autor și drepturi de proprietate
industrială pentru terți prin acordare de licență,
intermediere, valorificare și administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio televiziune și film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet și imagine, prin
acordare de licență, intermediere, valorificare
și administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar și de revistă, prin acordare de licență,
administrare, intermediere și orice alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale și orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio și/sau de televiziune și
asupra oricăror alte producții de sunet și/sau de
imagine, prin acordare de licență, intermediere,
administrare și distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conținuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune și emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii și elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfășurări de
spectacole și tehnici de interogare, prin acordare
de licență.

(210) M 2020 08427
(151) 20/11/2020
(732) SC MEDIA GRUP PRODUCTION

SRL, STR. ION BAIESU, BL. D3 ŞI
D4, ET.1, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

FOCUS NEWS Știrile
de care depinzi!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.18; 27.05.10;
29.01.13

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, naitică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), 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 și reproducerea sau procedecerea
sunetului, sau imaginii sau datelor, suporturi
megnetice de date stocare a datelor, date
stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor

───────

(740) LAZĂR ELENA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, 
STR. UNIRII BL. 16C,  ET. 3, 
AP. 12, JUD. BUZAU, BUZAU, 
120013, BUZĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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și calculatoarelor, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, publicații electronice descărcabile.
38. Servicii de telecomunicații, inclusiv
transmiterea de fișiere digitale și e-mail,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, difuzarea de radio și
televiziune, transmiterea de video la cerere
(video-on-demand), furnizarea de camere de
chat pe internet și forumuri online, servicii
de telefonie și mesagerie vocală, servicii de
teleconferință și videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08428
(151) 20/11/2020
(732) S.C. SOFIA EXCLUSIVE

CONCEPT S.R.L., STR. BUCEGI
NR. 14, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Sofia CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
21.01.25

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea

acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau 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 și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, mașini și dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măști
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, clești de nas pentru scufundări
sau înot, mănuși pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, distribuirea de prospecte, direct
sau prin poștă, sau distribuirea de eșantioane,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență în managementul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, servicii de agenție de import-export,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în șpopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziție pentru terți, promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, promovarea vânzărilor
pentru terți închirierea de standuri de vânzare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
de telemarketing, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare și farmaceutice și pentru proviziile
medicale, strângerea la un loc, în folosul terților,

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) CONS INTEL BMA CABINET
CONSULTANTA, 
STR. DOROBANŢI2, BL. D2, ET. 1, 
AP. 5, JUDEŢULBUZĂU, BUZĂU, 
120087
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a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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
poștă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, gama de produse se
referă în principal la vehicule și jucării de tip:
elicoptere, avioane, nave, motociclete, mașinute
cu sau fără telecomandă, arme de jucărie
blaster, păpuși, bijuterii și accesorii fetițe,
jucării de lemn, pluș, jucării muzicale, foto-
video de tip drone, modelism pentru competiții
de tip automodele, jocuri educative,creative,
interactive, de societate, seturi de modelare,
construcție, puzzle, oricare fel de jocuri, jucării
și obiecte de divertisment, aparate pentru jocuri
video, articole de gimnastică și de sport,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun, articole de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului, de oricare fel, în principal haine
copii de tip combinezoane, set fâș, geaca și
salopeta copii, căciuli, haine damă inclusiv seturi
fitness, centuri modelatoare, costume ski, baterii
externe telefon (accesorii telefoane mobile),
electrocasnice, boxe portabile, figurine și figurine
pentru jocuri video și articole fan gaming, textile
de casa, pături, cuverturi,lenjerii, perne, articole
sportive pentru aer liber: role, skateboard,
trotinete, jucării de exterior de tip leagăne
de copii, scaune de mașină, scoică , landou,
transport bebe și accesorii, cărucioare, căști
audio, aparate și accesorii îngrijire personală,
articole sporturi de echipă de tip mingi și pompe
de umflat, articole pentru sporturi cu paletă de
tip rachete tenis, badminton, articole și rechizite
școlare de tip ghiozadane și genți, camping
și drumeții de tip genți termoizolante, accesorii
sport de tip apărători și protecții corporale,
articole cameră copil, oricare articol pentru nou
născuți și copii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 08429
(151) 20/11/2020
(732) SC THERANOVA PROTEZARE

SRL, STR. EROUL NECUNOSCUT
NR. 2, JUDEŢUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PROTEA VITAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Centuri și corsete abdominale, membre
artificiale, piele artificială, pentru scopuri
chirurgicale, bandaje pentru articulații, bandaje
de susținere, bandaje elastice, centuri pentru
scopuri medicale, articole ortopedice, feșe
gipsate pentru scopuri ortopedice.
35. Demonstrații cu produse, servicii de import-
export, servicii administrative pentru trimiteri
medicale.
42. Studii clinice, cercetare medicală, cercetare
științifică, testarea materialelor.

───────

(210) M 2020 08431
(151) 20/11/2020
(732) S.C. MAISON ALEX S.R.L., ALEEA

GÂRLEI, NR 12, JUD. ARGEȘ,
ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Maison Alex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse alimentare pe bază de cacao,
bezele, brioșe cu fructe, ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, crema spumă (dulce),
cremă de ouă englezească, creme pe bază
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, flan
(produs de patiserie), glazură de ciocolată,
gustări constând în principal din produse
de cofetărie, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse
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de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, spume de ciocolată, trufe de ciocolată.

───────

(210) M 2020 08432
(151) 20/11/2020
(732) CEMACON, CALEA TURZII, NR.

178K, ET. 1, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

muralis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Placare nemetalică pentru fațade, plăci
pentru placare (nemetalice), materiale pentru
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
plafoane, panouri de placare nemetalice, panouri
(nemetalice) pentru placare pereți, panouri de
placare nemetalice pentru acoperișuri, panouri

de placare din materiale nemetalice, placare
(nemetalică) pentru ferestre, cărămidă de placat
(nemetalică), cărămida aparentă, piatră de
pavare, piatră de construcții, dale din piatră
pentru coronamente, materiale de construcție
din piatră naturală, materiale de construcție din
piatră artificială, placaje de piatră [materiale de
construcții], piatră reconstituită, piatră naturală
prelucrată, busturi din piatră, elemente de
construcție prefabricate (nemetalice) pentru
asamblare pe șantier, plăci fixate (nemetalice)
pentru asamblarea de grinzi de acoperiș,
fațade pentru construcție (nemetalice), cărămizi
nemetalice pentru construcție, materiale de
construcție, refractare, nemetalice, elemente de
construcție prefabricate nemetalice, materiale
de construcție nemetalice pentru acoperișuri,
elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, piatră, rocă, argilă și minerale
(materiale de construcții), pavaje prefabricate,
ornamente din piatră, acoperiri nemetalice
(construcții), acoperiri texturate nemetalice
pentru pereți, lambriuri din lemn, gips (materiale
de construcție), mozaicuri pentru construcții,
pietre de zgură, zgură (materiale de construcții),
gresie pentru construcții, gresie pentru baie
nemetalică, gresie, plăci nemetalice pentru
placarea tavanelor.

───────

(210) M 2020 08433
(151) 20/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, LONDON, WC2R 2PG, GL,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TROPIC BREEZE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea

(591) Culori revendicate: gri, negru, alb,
galben
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ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2020 08434
(151) 20/11/2020
(732) C.M. NEXTDENT SRL-D, STRADA

ZIZINULUI, NR. 44, BLOC 31,
SCARA A, AP. 2, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NEXT DENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.10

clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de o
clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, precum:
chirurgie dentara, implantologie, parodontologie,
protetica dentara, endodontie, pedodontie,
estetica dentara, profilaxie, radiografii, evaluare
medicala si analize specifice domeniului,
tehnica dentara, servicii stomatologice,

servicii oferite de o clinica stomatologica,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2020 08435
(151) 20/11/2020
(732) ORGANIC NUTRITION, STR.

OVIDIU COTRUS NR. 24,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET. 1, AP. 7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BIOSALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, informații
despre vânzarea de produse.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08437
(151) 20/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GLASGOW, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI 17, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BERRY FROST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie, ţigări/
ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2020 08438
(151) 20/11/2020
(732) S.C. DOMAINE VINARTE S.R.L.,

STR. DRAGOS VODA, NR.
54, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SIENNA TERASE DANUBIENE
MERLOT PREMIUM OAK

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.01.04; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
33. Vinuri din arealul delmitat al inducației
geografice Terasele Dunării.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08439
(151) 20/11/2020
(732) S.C. A M C S.R.L., STR. ROMANA ,

NR. 203, JUDEŢ COVASNA,
HAGHIG, COVASNA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Mr.Black
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, lentile pentru ochelari, ochelari de
soare, rame de ochelari.

───────

(210) M 2020 08441
(151) 20/11/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES S.A.,

(540)

one COTROCENI PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,

prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2020 08442
(151) 20/11/2020
(732) ROMATEC PACKAGING SRL,

(540)

CĂNĂRIȚA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate și înlocuitori, sucuri de
legume pentru gătit, borș (ciorbă).
30. Sos (comestibil), sos de coacăze
(condiment), sos de peste, sosuri, sosuri

STR. JEAN ATANASIU NR.11, 
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

STRADA MAXIM GORKI NR.  20, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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aromatizate cu alune, sosuri care conțin
mirodenii, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri (condimente), sosuri
care conțin nuci, sosuri de fructe, sosuri marinate
conținând condimente, sosuri pentru înghețată.
32. Sucuri de fructe și legume (băuturi).
33. Vin.

───────

(210) M 2020 08443
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

LITORAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08444
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

INTIM CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08445
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

NEPTUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08446
(151) 20/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MATELOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08447
(151) 21/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ZEFIR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08697
(151) 02/12/2020
(732) NEW AKORD SECURITY SRL,

(540)

DEFENCE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(540)

MAGIC MSP PROTECTION
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 01.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Consultanță în materie de securitate,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, gardă de corp personală
(escortă), servicii de pază și protecție, servicii
de consultanță în materie de siguranță, servicii
de informare referitoare la siguranță, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția fizică a bunurilor
materiale, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de supraveghere, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii prestate
de paze de noapte, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor.

STR. DR. JOSEPH LISTER NR.15, 
AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050541, ROMANIA

(210) M 2020 09279
(151) 21/12/2020
(732) MAGIC STAR PROTECTION, 

STR. FOISORULUI NR. 6, BL. F2C,
SC. 1, ET. 8, AP. 72, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031172, ROMANIA

───────
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(210) M 2021 00154
(151) 12/01/2021
(732) FYRE FORCE SECURITY

(540)

FYRE FORCE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.01.12; 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18; 01.15.05; 01.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

SRL, 
STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, 
CAMERA9, SECTOR 5, 
BUCURESTI,ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci admise la
înregistrare (în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

Abboud
15

2 M 2020 04528 01/07/2020 ANDRU VIRGIL
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALA

WAGNER produse din fermă 15

SERVICES SRL
MOTO Dezinfectant AUTO 16

4 M 2020 04900 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA SVAITER DORNA 16

5 M 2020 04906 15/07/2020 INSTITUTUL EST
EUROPEAN DE SANATATE
A REPRODUCERII

Virtual Contraceptive
Consultation (ViC)

16

6 M 2020 04928 16/07/2020 SC VALVIS HOLDING SA Tara Dornelor 17

7 M 2020 04947
16/07/2020 MEDICOVER SRL Mx Medic eXclusiv

MEDICOVER ROMANIA
17

8 M 2020 04953 16/07/2020 ADRIAN NICOLAE GOJI ROMÂNESC 18
9 M 2020 04961 16/07/2020 NICOLAE OGÂRCIN StartUP Career 18

10 M 2020 04992
17/07/2020 MEDICRIS SRL CENTRU DE RECUPERARE

ReHUB
19

11 M 2020 05058 21/07/2020 SC BOHEMIA SRL ARANJAREA MESEI.ro 19
12 M 2020 05091 21/07/2020 MIHAI CIPRIAN DAVID SUPER FRESH 20

13 M 2020 05104
05/07/2016 UAB "ALTEUS" Crème de la Crème Haute

Parfumerie
20

14 M 2020 05107 22/07/2020 AGRO MALAKU ELA SRL Burgeria Ştirbei by Malaku 20

15 M 2020 05119
22/07/2020 OLIVIA-GEORGIANA ILIE Ii Româneşti Ii româneşti

tradiţionale
21

16 M 2020 05125
22/07/2020 SC HEINRIG IMPEX SRL

FILIALA BUCURESTI
GERMAN HOUSE
IMPORTED QUALITY

21

17 M 2020 05133
22/07/2020 MIHAI ALEXANDRU

CACOVEANU
Asociația Nevoia de Educație
Prezent! pentru viitor

22

18 M 2020 05135
22/07/2020 MIHAELA-RALUCA

PALIGORA
TERASA RESTAURANT
DOMENIUL 7 SCARI

23

23/07/2020 S.C. BELUGA FARM GRUP
S.R.L.

BUNĂCIUNI de Săruleşti
Bucurii cu gust de la BELUGA
FARM GRUP

23

20 M 2020 05158 23/07/2020 RWR TRADE SRL CARPET 101 SAMPON
PROFESIONAL DE
COVOARE

24

21 M 2020 05170 23/07/2020 ROMAQUA GROUP S.A. SURSELE BORSEC 24

22 M 2020 05178
23/07/2020 DONA LOGISTICA SA Sanvero Complex de fermenți

biliari
25

23 M 2020 05203
24/07/2020 IULIAN GHIORGHIȘOR FARMACIA ”SFINȚII

ARHANGHELI”
25

24 M 2020 05204 24/07/2020 IULIAN GHIORGHIȘOR CENTRUL MEDICAL
”SFINȚII ARHANGHELI
MIHAIL ȘI GAVRIIL”

26

1 M 2020 03854 10/06/2020 ADEL ABBOUD SYRODent by Dr. Adel

14/07/2020 IMPERIAL COMPRET3      M 2020 04879

19 M 2020 05148
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

25 M 2020 05205
24/07/2020 IULIAN GHIORGHIȘOR CLINICA MEDICALĂ ”SFINȚII

ARHANGHELI”
27

26 M 2020 05246 27/07/2020 DOUANE GROUP SRL e-locks www.e-locks.ro 27

27 M 2020 05258
27/07/2020 PRUNDU CRAIOVEI

IMOBILIARE SRL
White VAMA VECHE 28

28 M 2020 05275 28/07/2020 SC ADSERV SRL AdNatura PRO FICAT 28
29 M 2020 05347 30/07/2020 IGOR BOTNARIUC LUX COURIER 29

30 M 2020 05374
31/07/2020 PARK EXPERT SERVICE

DTL SRL
THE BOX - CITY
WAREHOUSE

29

31 M 2020 05384
31/07/2020 S.C. TUTYSPORT S.R.L. VARIOUS brands

#SPORTEXPERIENCE
30

32 M 2020 05417
03/08/2020 NICOLAE DEDIU Adjud Zonă INFORMAȚII

LOCALE
30

33 M 2020 05467 04/08/2020 APHRODITA SRL SOVATA 31

34 M 2020 05498
05/08/2020 ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ

LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT
ACȚIUNE SOCIALĂ
LOCAȘUL DUHULUI SFÂNT

31

35 M 2020 05511
06/08/2020 RETAIL CONCEPT &

DESIGN SRL
MOBEXPERT HORECA 32

36 M 2020 05529
06/08/2020 IONUT DORIN TEGLAS

SERBANOIU
BAIA DE PLANTE SAPUN
DE ADA KALEH

32

37 M 2020 05540 06/08/2020 INDESIGN SRL BORD 13 gastro & pub 32

38 M 2020 05544
06/08/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Propolis Echinaceea

Vitamina C
33

39 M 2020 05561
07/08/2020 AGMI S.R.L. AGMI LIDER ÎN HALE

SEMIROTUNDE
33

40 M 2020 05585
10/08/2020 S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. TONMIR TIGLA METALICA

SIMETRIC
34

41 M 2020 05586
10/08/2020 S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. TONMIR TIGLA METALICA

BOMBAT
34

42 M 2020 05587
10/08/2020 S.C. ȚIGLA TONMIR S.R.L. TONMIR TIGLA METALICA

CLASIC
35

43 M 2020 05628 11/08/2020 MEDICINAS SRL GABRIEL NICOLAEV 35
44 M 2020 05640 12/08/2020 CAMPUS MEDIA TV S.R.L. CAP LIMPEDE 36
45 M 2020 05642 12/08/2020 RCS & RDS S.A OPEN RADIO 36

46 M 2020 05663
12/08/2020 SC OPTIC LINE CONSULT

SRL
Dr. Holhoş 37

47 M 2020 05693
13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS

SRL
elegant 37

48 M 2020 05694
13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS

SRL
KANN das Thermostat Ventil 39

49 M 2020 05695
13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS

SRL
radiatori in alluminio
CALDERO calore dell'anima

40

50 M 2020 05696
13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS

SRL
helis die grüne Energie 41

51 M 2020 05697
13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS

SRL
FILTRE PENTRU APĂ
OXONE FILTRI PER ACQUA

42

52 M 2020 05722

13/08/2020 PALARIA DADARLAT
SOCIETATE IN NUME
COLECTIV

1896 Pălăria DĂDÂRLAT 43
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

53 M 2020 05804 18/08/2020 SC PASSAGE FOOD SRL AQUA NATURA 44

54 M 2020 05862

20/08/2020 KOTANYI CONDIMENTE
SRL

KOTANYI 1881 SPICE UP
MY POTATO ORIGINAL
STYLE

45

55 M 2020 05870

20/08/2020 KOTANYI CONDIMENTE
SRL

KOTANYI 1881 SPICE UP
MY POTATO FARMER
STYLE

45

56 M 2020 05872
20/08/2020 SC DOLY-COM

DISTRIBUTIE SRL
DCD fabrica de carne 46

57 M 2020 05874
20/08/2020 SC DOLY-COM

DISTRIBUTIE SRL
DCD benzinărie 46

58 M 2020 05876

20/08/2020 KOTANYI CONDIMENTE
SRL

KOTANYI 1881 SPICE UP
MY POTATO WESTERN
STYLE

47

59 M 2020 05940
24/08/2020 ALECSANDRA GRATIELA

FILIP
Casa Blanca din Costinesti 47

60 M 2020 05944
24/08/2020 MARIUS BOGDAN ȚUȚU LA ȚUȚU GOGOȘERIE

PATISERIE
47

61 M 2020 05950

24/08/2020 EUROCASH SA CRAMA de VIN O ALEGERE
BUNĂ DE VIN PENTRU
ORICE OCAZIE

48

62 M 2020 05991 25/08/2020 ANTONIA-PRIANA NOEL Comunicare Relațională 48
63 M 2020 06034 03/09/2020 BOGDAN FLORIN DARAGIU GAMMA ACADEMY 50

64 M 2020 06109
24/09/2020 SC GOLDEN DATA WEB

SOLUTIONS SRL
Magic Mirror Fashion 52

65 M 2020 06140 31/08/2020 ADRIANA BUNGESCU IMMUNITY FORTE C 52

66 M 2020 06143
31/08/2020 S.C. DANUBIU

ENTERPRISES S.R.L.
DANUBIU FREE ECONOMIC
ZONE

53

67 M 2020 06156
01/09/2020 SC AUTOMOBILE DACIA SA PROGRAM PENTRU ELEVI-

BUILD YOUR FUTURE
54

68 M 2020 06200
02/09/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Urostrong JUNIOR

Supliment alimentar
56

69 M 2020 06211
02/09/2020 AAA ARSI APE FUSION SRL MARCO POLO ULEI DE

MĂSLINE Extra virgin
57

70 M 2020 06243

03/09/2020 PAUL SMERECIUC Bucovina Ultra Rocks
DISCOVER THE
LEGENDARY TREASURE
OF ROMANIA

57

71 M 2020 06247 04/09/2020 ANDRA STEFANIA CIUCU Promoţionale senzaţionale 58

72 M 2020 06252
04/09/2020 LIGHTHOUSE

INTERNATIONAL INC.
BARNY'S ULTRA-C IMUNO
COMPLEX

59

73 M 2020 06293
07/09/2020 BETTY-COM SRL - BRUTĂRIE - Betty

PATISERIE - COFETĂRIE
59

74 M 2020 06330 08/09/2020 ANCA CARSTOCEA MEDICAL LOGISTIC MALL 61

75 M 2020 06367
09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. Apă minerală naturală

carbogazificată FORTE
62

76 M 2020 06368

09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. TROPICOOL BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

62
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77 M 2020 06369 09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. SOC ŞI LĂMÂIE BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

63

78 M 2020 06370 09/09/2020 BIBORTENI AQUA S.R.L. Apă minerală naturală PLATĂ 64
79 M 2020 06379 09/09/2020 CĂTĂLIN GROSU chatUP 65

80 M 2020 06407 10/09/2020 S.C. LACECA S.A. S.C. LACECA S.A. - Centrul
de Cercetare pentru Calitatea
Produselor Textile și Protecția
Mediului

65

81 M 2020 06425
07/10/2020 KMG ROMPETROL SRL rompetrol KazMunayGas

International Group Member
66

82 M 2020 06521 15/09/2020 SANO VITA SRL SanoVita BIO 67

83 M 2020 06522
15/09/2020 KREATYVE ALAD SRL ISTANBUL STREET FOOD

FESTIVAL
69

84 M 2020 06544
15/01/2018 Beijing Sogou Technology

Development Co., Ltd.
Sogou 73

85 M 2020 06554
16/09/2020 LEONARD-CLAUDIU

BUIANU
FESTIVALUL Callatis
MANGALIA

74

86 M 2020 06599
24/03/2015 JOHN PLAYER & SONS

LIMITED
PULSE 74

87 M 2020 06614
23/09/2020 S.C. UNIVERSAL MEKKA

MARKET S.R.L.
Mekka market 74

88 M 2020 06618
18/09/2020 CASPIAN CATERING IMPEX

SRL
La Turcu Corbeanca Proaspăt
Sănătos Gustos

82

89 M 2020 06638
08/10/2020 DODU MORARU SRL RESTOHOME You plan to

enjoy, we cook to deliver
83

90 M 2020 06644 15/10/2020 TONIMOB SRL TONIMOB SRL 83
91 M 2020 06656 21/09/2020 SMARTIFACT SRL dental marketing 83

92 M 2020 06674 22/09/2020 ASADOLLAHI MOHAMMAD
TAGHI
NICOLETA ASADOLLAHI

Cadou uniC 85

93 M 2020 06684 22/09/2020 XTREME ANG MARKETING FoarteIute.ro 85

94 M 2020 06702
23/09/2020 S.C. SYNERGA

PHARMACEUTICALS S.R.L.
SYNERGA
PHARMACEUTICALS

86

95 M 2020 06713 30/09/2020 STOCSHOP CCL SRL BauMax 87
96 M 2020 06742 24/09/2020 SNOW SOFTWARE STUDIO ZUTTER 87
97 M 2020 06747 05/04/2019 Medochemie Ltd. SIRANALEN 92

98 M 2020 06748
24/09/2020 KRONSTADT TOURISM &

SERVICES SRL
BACK TO NATURE 93

99 M 2020 06749 24/09/2020 ADINA IOANA BUCUR VISION OF TWO 93

100 M 2020 06750 24/09/2020 Centrul Step by Step pentru
Educatie si Dezvotare
Profesionala

Educația timpurie este iubire,
iar iubirea se oferă din prima
zi.

93

101 M 2020 06751 24/09/2020 S.C. SER COMPANY S.R.L. Arta Table 93

102 M 2020 06753
24/09/2020 S.C. MATCA NATURALS

S.R.L.
MATCA NATURALS 94

103 M 2020 06756
24/09/2020 TRICKERT GROUP SRL TRICKERT WEAR LIKE A

V.I.P.
96
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104 M 2020 06758
24/09/2020 DANIEL AURELIAN DUŢĂ

VIOREL TEODOR ILIEŞ
Blunch 96

105 M 2020 06759
24/09/2020 MARIUS VÂLCEA SMART DECOR TIME TO

DESIGN
97

106 M 2020 06760 24/09/2020 VALENTIN PICOIU PESCAD'OR BY OXFIX 97

107 M 2020 06761
24/09/2020 VERNA REST COMPLEX

SRL
now 98

108 M 2020 06764
24/09/2020 VASILE ENE

MARILENA ENE
Hambarul Târgovețului 98

109 M 2020 06766
24/09/2020 VASILE ENE

MARILENA ENE
Cantina Menzil 98

110 M 2020 06768 24/09/2020 SC ARMONIA TEXTIL SRL ARMONIA TEXTIL 98

111 M 2020 06770
24/09/2020 ICE DYP BALAS SRL înghețata ICE DYP MAGIC

moments CON
99

112 M 2020 06771 24/09/2020 SC VIVA CREDIT IFN SA VIVA BANK 100
113 M 2020 06772 24/09/2020 ALPARTTI INTL SRL eduBebe 100
114 M 2020 06773 24/09/2020 SC VIVA CREDIT IFN SA VIVA CREDIT BANK 100

115 M 2020 06774
24/09/2020 BOGDAN DANIEL IRINESCU CLOP CASUAL

RESTAURANT
100

116 M 2020 06775 24/09/2020 ROPHARMA S.A. Bilozenal 101
117 M 2020 06776 24/09/2020 ROPHARMA S.A. Digestobil 101

118 M 2020 06778
24/09/2020 CORNELIU CĂTĂLIN

ANDREI
Cin5i 101

119 M 2020 06779 24/09/2020 TOPCAR TRANS SRL TOPCAR 102
120 M 2020 06781 24/09/2020 ASOCIATIA SAMAS Maternopedia 102

121 M 2020 06783
24/09/2020 Dunhill Tobacco of London

Limited
DUNHILL SIGNATURE NO.6 104

122 M 2020 06784

24/09/2020 Rothmans of Pall Mall Limited Rothmans CHARACTER AND
QUALITY FOR MORE THAN
125 YEARS

104

123 M 2020 06785 24/09/2020 Zentiva, k.s. ZIRVIN 104

124 M 2020 06786
24/09/2020 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
FLEX ASSIST SOLIDARITY 105

125 M 2020 06788 25/09/2020 ADEPLAST SRL HYDROSEAL BIT 106
126 M 2020 06789 25/09/2020 OLAC, BECHEANU - SCA OLAC - BECHEANU SCA 106
127 M 2020 06790 25/09/2020 PRESTIGIU SPRL PRESTIGIU SPRL 107

128 M 2020 06791
25/09/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA
Evergent INVESTMENTS 107

129 M 2020 06792
25/09/2020 SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE MOLDOVA SA
108

130 M 2020 06793

25/09/2020 ASOCIAŢIA BREASLA
CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

BREASLA CÂRCIUMARILOR
BRAŞOVENI

109

131 M 2020 06795 25/09/2020 SWAZM SRL SWAZM 110
132 M 2020 06796 25/09/2020 MIND SOFT MEDIA SRL CDIMAG 110
133 M 2020 06797 25/09/2020 MEATFATHER S.R.L. the Meatfather 111
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134 M 2020 06798

25/09/2020 IRINA CRISTINA BUJOR
RENATA MACOVEANU
MĂDĂLINA - CRISTINA
NEAGU

Taste the Drama 112

135 M 2020 06799
25/09/2020 PAUL NICOLAU BURSA DE PEȘTE

BUCUREȘTI FISHTODOOR
112

136 M 2020 06803
25/09/2020 S.C. ART CAFE ARAD S.R.L. ROCA BRUNĂ WINE DINE

MOMENTS EST. 1902
113

137 M 2020 06804
25/09/2020 S.C. SPRINT CAR

DISTRIBUTION S.R.L.
... oriunde există mașini! 113

138 M 2020 06805
25/09/2020 S.C. SPRINT CAR

DISTRIBUTION S.R.L.
ANICAR 114

139 M 2020 06807 25/09/2020 OWL SOLUTIONS SRL adu 114
140 M 2020 06808 25/09/2020 ADRIAN SIMIONESCU Balango 115

141 M 2020 06809

25/09/2020 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI
CONTABILILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMÂNIA

Afacerea ta CONTează! 115

142 M 2020 06810

25/09/2020 CORPUL EXPERŢILOR
CONTABILI ŞI
CONTABILILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMÂNIA

Romanian Business
Resilience Network Afacerea
ta CONTează!

116

143 M 2020 06811
25/09/2020 LAURA-TEODORA DINCA ACQUA ALCALINA PURA

VITALITA
116

144 M 2020 06812
25/09/2020 GHEORGHE-LUCIAN

SULTAN
AQILA ATAK 117

145 M 2020 06814 25/09/2020 ANDREEA-VIOLETA MARIN PRETUIESTE VIATA 117

146 M 2020 06815
25/09/2020 Dunhill Tobacco of London

Limited
DUNHILL SIGNATURE NO.4 118

147 M 2020 06816 25/09/2020 KUMKAPI EMRULLAH Chocopico 119

148 M 2020 06833
26/09/2020 STOOL TECHNOLOGIES

SRL
Hephaesthus 119

149 M 2020 06834 28/09/2020 KALINA TEXTILE BSR 119
150 M 2020 06836 28/09/2020 THEMA DECO & ROSES THEMA FLOWER 120

151 M 2020 06843
28/09/2020 SC ARGENTINA

INTERNATIONAL SRL
golden ray 120

152 M 2020 06845 28/09/2020 BIG LUCKY SRL mă gândesc la ea 121
153 M 2020 06846 28/09/2020 ȘTEFAN CĂLIMAN 121
154 M 2020 06847 28/09/2020 S.C. VOGLIO PIZZA S.R.L. VOGLIO 122

155 M 2020 06851
28/09/2020 MARIANA CLAUDIA VILSAN MV MARIANA VILSAN

Scoala Make-up
122

156 M 2020 06852 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA UNICASCO 123
157 M 2020 06853 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA UNISMART 123
158 M 2020 06854 28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA UNITEAM PROTECT 123

159 M 2020 06855
28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA ANA - Asistentul tau digital

UNIQA
123

160 M 2020 06856
28/09/2020 UNIQA ASIGURARI SA ANA - Consultantul tau

personal UNIQA
123

161 M 2020 06867 28/09/2020 IONUT NACHE inaq consulting 124
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162 M 2020 06868
01/10/2020 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate

HERBAGETICA TIROFIX
124

163 M 2020 06872 28/09/2020 PRO TOOLS CONSULT SRL Professional tools consult 125

164 M 2020 06876
15/10/2020 SC MULTI CONTRAST

DESIGN SRL
MedClyn 125

165 M 2020 06877 05/10/2020 IOAN-DANIEL STOICA Petfin 126

166 M 2020 06879
28/09/2020 TRANSFER RAPID

ELECTRONIC SRL
Dragostea de familie are un
nou nume: Transfer Rapid

126

167 M 2020 06888
29/09/2020 TDC-RO TELE DATA

CONNECTORS SRL
TDC GLASS technology
diversity commitment

127

168 M 2020 06890
29/09/2020 HOLROM MANAGEMENT

RENEWABLE SRL
ThoSay 127

169 M 2020 06892 29/09/2020 ALBALACT S.A. ZUZU I love Kefir 128
170 M 2020 06893 29/09/2020 MARIUS MATES ANIDELICEU.RO 128

171 M 2020 06894
29/09/2020 SC NEW CONCEPT LIVING

SRL
DaVinci HOMES 128

172 M 2020 06896 29/09/2020 DGH LOG & SPED SRL dGh log & sped 129
173 M 2020 06897 29/09/2020 PREPINO APP SRL Prepino 129

174 M 2020 06898
29/09/2020 FLORIN LUCA

ANA-MARY LUCA
ROMANIA, O SARBATOARE! 130

175 M 2020 06901 29/09/2020 MILENIUM SRL OM BUN 130
176 M 2020 06902 29/09/2020 ANDREI - VICTOR STAN TENX 130
177 M 2020 06903 29/09/2020 DINESCU MIRCEA LACRIMI ȘI SFINȚI 131
178 M 2020 06906 29/09/2020 ELENA POCORA ALMAR Luxury 131
179 M 2020 06908 29/09/2020 ELENA POCORA ALMAR Luxury 132

180 M 2020 06910

29/09/2020 INSTITUTUL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE
ACVATICĂ, PESCUIT ȘI
ACVACULTURĂ GALAȚI

A.S.A.S. I.C.D.E.A.P.A.
GALAȚI

132

181 M 2020 06911
29/09/2020 Dunhill Tobacco of London

Limited
DUNHILL EVOQUE BLUE 133

182 M 2020 06912
29/09/2020 British American Tobacco

(Brands) Limited
NEO BLUE CLICK 133

183 M 2020 06913
29/09/2020 Dunhill Tobacco of London

Limited
DUNHILL EVOQUE SILVER 133

184 M 2020 06924 30/09/2020 FERARIU ALEXANDRU VLADutz 133

185 M 2020 06925
30/09/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
focusnews 134

186 M 2020 06926
30/09/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
focusnewsromania 138

187 M 2020 06928 06/10/2020 MARE SAILING SRL MARE SAILING 142
188 M 2020 06929 30/09/2020 IONEL TABLA WTC BUSINESS CONCEPT 142

189 M 2020 06931
30/09/2020 CALIN ALEXANDRU

NEDELCU
ELIMINEX 143

190 M 2020 06932
30/09/2020 NORINA-ALINTA GĂVAN N NORINA GAVAN Spirit \

Atitudine \ Implicare
143
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30/09/2020 RUIAN BRILLO IMPORT
AND EXPORT TRADE
CO.,LTD

Brillo 144

192 M 2020 06935 30/09/2020 LUCICOSM S.R.L. LUCICOSM 145
193 M 2020 06936 30/09/2020 RĂZVAN-COSMIN STRATON DENDIȘ 146
194 M 2020 06937 30/09/2020 SC VITA LINE SPORT SRL benefit NUTRITION 146
195 M 2020 06938 30/09/2020 ASOCIAȚIA

INTERNATIONAL
ADVERTISING
ASSOCIATION

C4B 146

196 M 2020 06939 30/09/2020 ASOCIAȚIA
INTERNATIONAL
ADVERTISING
ASSOCIATION

creativity4better 147

197 M 2020 06940 30/09/2020 ASOCIAȚIA
INTERNATIONAL
ADVERTISING
ASSOCIATION

creativityforbetter 147

198 M 2020 06941
30/09/2020 FLORIN VICTORAȘ

DULGHERU
dedicatia 148

199 M 2020 06942 05/10/2020 MITZUU MEDIA TRYHARD CLOTHING 157
200 M 2020 06945 08/10/2020 IMPANSAN MOBARTIS 158
201 M 2020 06946 30/09/2020 AZ CONTEXPERT AZ ContExpert 180
202 M 2020 06947 30/09/2020 S.C. WISE PAVAJE SRL WISE 181
203 M 2020 06949 30/09/2020 DENISA ENACHE OPTI TEI 181

204 M 2020 06950
19/10/2020 SC KMG ROMPETROL SRL Rominserv rompetrol

integrated services
181

205 M 2020 06951
30/09/2020 DRAGOS-ANDREI

GHEORGHE
Man's Universe -pour rebels- 182

206 M 2020 06953 30/09/2020 SC STAGE INVEST SRL SENSE 182
207 M 2020 06955 30/09/2020 VERIDIO RETURN S.A. VR Veridio Return 183

208 M 2020 06956
30/09/2020 SECURITY M-BOX SRL S.C. "SECURITY M-BOX"

S.R.L. SECURITY M BOX
183

209 M 2020 06958
30/09/2020 MARIAN-SEBASTIAN

FLORESCU
The Owl Cocktail House 184

210 M 2020 06959
30/09/2020 MARIAN VALENTIN

CIMPOERU
STRAIGHT LINE Garage 184

211 M 2020 06960 30/09/2020 IOAN MARCU AZTEQ DEL SOL 185

212 M 2020 06963

30/09/2020 MIHNEA A. BRANCOVEANU-
VASIL
LOREDANA VLASE

Snobbish Society 185

213 M 2020 06965
30/09/2020 TRIVALENT SRL Prima Thinner - Rodil

5600New
186

214 M 2020 06966
30/09/2020 ADRIANA SARU

MARIUS SORIN SARU
DVS DENTAL VOCATION
STUDIO passion for details

186

215 M 2020 06970 30/09/2020 SC ALBRAU PROD SA Zimbru 187

216 M 2020 06972

30/09/2020 VAIDA MIRCEA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Comfort VM 187

191 M 2020 06933
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217 M 2020 06973
30/09/2020 S.C. PRO DEVELOPMENT

S.R.L.
PRO DEVELOPMENT 188

218 M 2020 06974
30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA REALITĂȚI ȘI

PERSPECTIVE
188

219 M 2020 06977 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA UN CÂNTEC NOU 189

220 M 2020 06979
30/09/2020 FLORIN GABRIEL

LĂCUREANU
LARTIST ESTRADA 189

221 M 2020 06980 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA VIEȚI ÎN LUMINĂ 189
222 M 2020 06982 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA DECUPAJ DIN REALITATE 189

223 M 2020 06984
30/09/2020 British American Tobacco

(Brands) Limited
neo designed for glo Classic
Tobacco

190

224 M 2020 06985 30/09/2020 FUNDAȚIA ALFA OMEGA AO NEWS 190

225 M 2020 06986 23/10/2020 THEODORA - ANISA
SĂNDULACHE
DRAGOȘ - ALEXANDRU
SĂNDULACHE
IONUȚ - SORIN
CONSTANTIN

SPREZZA 190

226 M 2020 06987 01/10/2020 CĂLIN RUS EINGREDIENTE 191

227 M 2020 06988
01/10/2020 TRANSCOM SRL TRANSCOM time makes the

difference
191

228 M 2020 06989 01/10/2020 SCOALA DE SAVOARE PRECIOUS PATISSERIE
OUT OF LOVE FOR
SWEETS

191

229 M 2020 06992 01/10/2020 ALINA-ANDREEA ION Spitalul Sfântul Sava 193
230 M 2020 06993 09/10/2020 PRODIFLEX INVEST SRL STARKE 194

231 M 2020 06994
01/10/2020 ÎNGHEŢATĂ DE LA MOŞU

SRL
Coliba COCOSTÂRCULUI 194

232 M 2020 06995 01/10/2020 FELIX-DANIEL MARCON Vandalism and Erotism 195
233 M 2020 06996 01/10/2020 BERGENBIER S.A. Bergenbier 195
234 M 2020 06997 01/10/2020 PROSPER MOD SRL exotic WORLD 195
235 M 2020 06998 01/10/2020 Microban Products Company MICROBAN 196
236 M 2020 06999 01/10/2020 Novartis AG EXOTAFIN 197
237 M 2020 07000 01/10/2020 Novartis AG EXOTERBYN 197
238 M 2020 07001 01/10/2020 CREATIVE PEOPLE SRL HARPAI 197
239 M 2020 07002 01/10/2020 ALPIN ZARAND S.R.L. Alpin 197
240 M 2020 07004 01/10/2020 SMART OPENING SRL mindvalley 198
241 M 2020 07005 01/10/2020 TYMBARK BULGARIA EOOD Velingrad ALCALIA 198
242 M 2020 07006 01/10/2020 Asociația LIKE Bucharest Școala Altfel 198

243 M 2020 07007
01/10/2020 ELVIS-FLORIN SAVA AUTOCLAIMS PROPERTY

AUTO RISK MANAGEMENT
199

244 M 2020 07010 01/10/2020 Senzora B.V. KLOK 199
245 M 2020 07011 01/10/2020 NICOLE SAIKALY BUCUR 200
246 M 2020 07012 01/10/2020 MARIN PANTEA Pelinata lu' Pantea 200
247 M 2020 07013 01/10/2020 TUKARAM TUKARAM 200
248 M 2020 07014 01/10/2020 ANDREIA IRINA SOFRON MXM 200
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249 M 2020 07015
01/10/2020 British American Tobacco

(Brands) Inc.
LOVE THE NOW 201

250 M 2020 07016
01/10/2020 British American Tobacco

(Brands) Inc.
PAUSE 201

01/10/2020 MARIUS-GABRIEL
NAGARDU
DANIEL OTOPEANU

electric movement week 202

252 M 2020 07026
02/10/2020 S.C. STOOL

TECHNOLOGIES S.R.L.
Hephaesthus 202

253 M 2020 07027 08/10/2020 S.C. PRESTIGE MOB S.R.L. Prestige 202
254 M 2020 07029 05/10/2020 S.C. MARY PROD 95 S.R.L. Cofetăria Coroana 202
255 M 2020 07035 02/10/2020 DECU LUMINITA CORNELIA PROSTATISYN 204

256 M 2020 07036
02/10/2020 PARTIDUL SOCIAL

DEMOCRAT
SIGURANȚA UNUI TRAI MAI
BUN

204

257 M 2020 07037 02/10/2020 Adobe Inc. A 205

258 M 2020 07039
02/10/2020 BIG ARTFOOD SRL SMOKING BARBEQUE &

BAR
207

259 M 2020 07040 02/10/2020 CASA CALIOPY SRL FRUMANIA 207
260 M 2020 07041 02/10/2020 FABRIKA DADA 94 BIS SRL DADA 208

261 M 2020 07042
02/10/2020 BOGDAN STANCA Cocorico Original THE

CLEANEST CHICKEN
208

262 M 2020 07044
02/10/2020 ZONE DEVELOPMENT

S.R.L.
zone 313 209

263 M 2020 07045
02/10/2020 SC BODESCU EXPORT

IMPORT SRL
AMURG Totu-i vis si armonie
Noapte buna

210

264 M 2020 07047
02/10/2020 COROAMA OTILIA

VALERICA
La Otilia Dacă exigența cere
proaspăt, existăm noi

210

265 M 2020 07048 02/10/2020 ZENDENT MEDICAL SRL ZenDent 211

266 M 2020 07049
02/10/2020 POLISANO

PHARMACEUTICALS SA
ONCOFREE 211

267 M 2020 07050
02/10/2020 POLISANO

PHARMACEUTICALS SA
PRIMUMED 211

268 M 2020 07051 02/10/2020 FROZEN MONKEYS SRL Charlie's Clinic Vet 212

269 M 2020 07053
02/10/2020 UNIVERS ENCICLOPEDIC

BOOKS SRL
Univers Enciclopedic 212

270 M 2020 07057
02/10/2020 LIVE STREAMING

PROVIDER
MK STUDIO 212

271 M 2020 07058
02/10/2020 CONSTANTIN BENEDIC YACHTDIVER

www.yachtdiver.eu
214

272 M 2020 07059 02/10/2020 CONSTANTIN BENEDIC DEEP FIT UNDERWATER
FITNESS & MENTAL
TRAINING

214

273 M 2020 07060 02/10/2020 AVANGARDIS SRL DEMOCRACY MANIA 215
274 M 2020 07061 02/10/2020 GEORGE-RAZVAN MICU Massaranduba 220

275 M 2020 07063
03/10/2020 INNERPRIDE BRANDING

SRL
FORWARD 220

276 M 2020 07065 03/10/2020 SENTRUMDENT DVG SRL SENTRUMDENT 221

251 M 2020 07022
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04/10/2020 ESES WHEELS SRL eSeS QUALITY POWDER
COAT INNOVATIVE
ENGINEERING SUPERIOR
HAND PREP MIRROR
POLISH

221

278 M 2020 07068
05/10/2020 ONESTOPHOME SRL CLICK4HOME Împreună

pentru casa ta
222

279 M 2020 07069 05/10/2020 AUTOGAZ ROMANIA SRL TV GAS 222
280 M 2020 07071 05/10/2020 GRIVITA FOOD SRL GRIVITA pub&grill 223

281 M 2020 07074
05/10/2020 SONIA ELISABETA

VRINCIANU
psihologie cuantică by Sonia 223

282 M 2020 07079
05/10/2020 ANDREI TIBERIU CIOCIU

ȘTIRBU IOAN VICTOR
MEN'S HUB 224

283 M 2020 07085
05/10/2020 STUDIO 47 MS SRL BETTER THAN THE

ORIGINAL
224

284 M 2020 07089 05/10/2020 LUICA BUSINESS PAN SRL La Zeina 225
285 M 2020 07092 05/10/2020 ADRIAN NAE COOKIES & FRIENDS 225
286 M 2020 07093 05/10/2020 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA 227
287 M 2020 07094 05/10/2020 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA 227

288 M 2020 07095
05/10/2020 PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL
PACO PALETAS 228

289 M 2020 07097
05/10/2020 PACO MEDIA-MAGAZIN DE

PUBLICITATE SRL
PACO PALETAS 229

290 M 2020 07099
05/10/2020 PEAK TOYS DISTRIBUTION

SRL
PEAK TOYS 229

291 M 2020 07100
05/10/2020 IULIANA PORUSNIUC weddink UNIQUE WEDDING

INVITATIONS
230

292 M 2020 07101 05/10/2020 POOL COM S.R.L. pool mob design 231
293 M 2020 07103 05/10/2020 NEXT AGRICULTURE SRL nextfarm 231

294 M 2020 07104
05/10/2020 MONICA MATEI WILLTITUDE mental

toughness
232

295 M 2020 07106 05/10/2020 CARESS SOCIETY SRL 2Clean 232
296 M 2020 07107 05/10/2020 SORIN PLATON exterminatorul 233
297 M 2020 07108 05/10/2020 HIPOO RETAIL SRL-D DOCTOR SHIELD 234

298 M 2020 07109
05/10/2020 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
360 comfort fit 236

299 M 2020 07110 05/10/2020 GREENFOREST SRL GreenForest 237

300 M 2020 07112
06/10/2020 TERAPIA S.A. Acționează decisiv cu Faringo

Intensiv
237

301 M 2020 07113
06/10/2020 TERAPIA S.A. Nu sta ca Don pe Tron ! Ai un

aliat ! FURAZOLIDON
238

302 M 2020 07114 06/10/2020 TERAPIA S.A. Unește rapid vocile românilor 239

303 M 2020 07115
06/10/2020 TERAPIA S.A. Balonare sau mâncare?

Kebene şi poftă mare!
240

304 M 2020 07116
08/10/2020 ROXANA-LUCIA DRAGOMIR activ ad the little agency that

could
242

305 M 2020 07119 06/10/2020 EVGHENII SOLOVIOV BELLISSIMO DI GIORNO 245

277 M 2020 07066
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06/10/2020 OANA-MARIA PUȘCAȘ LIOLEA ENERGIZANT
ROMÂNESC CUNOSCUT
ÎNAINTE DE A FI FAIMOS

245

307 M 2020 07121 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO FINE TOUCH 246

308 M 2020 07123
06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO EMERALD

TOUCH
246

309 M 2020 07124 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO RED TOUCH XL 246
310 M 2020 07126 06/10/2020 CORECT 2000 SRL EFERO 247

311 M 2020 07128
06/10/2020 SC PAFLAD CORPORATION

SRL
Digital PASS Allow us to
impress you!

247

312 M 2020 07129 06/10/2020 SC ALEPH MEDIA SRL STII DE VREME 248
313 M 2020 07130 06/10/2020 MATERIA VERDE S.R.L. verdesco 249

314 M 2020 07131
06/10/2020 MIRCEA-CONSTANTIN

IORDACHE
mic DRIVE 258

315 M 2020 07132
06/10/2020 GRUPUL DE PRESĂ

MEDIANET SRL
Zdi TV 259

316 M 2020 07133 06/10/2020 SC IDEAL CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT SRL

iSomn 261

317 M 2020 07135
06/10/2020 CREATIVE MEDIA AGENCY

SRL
LASH NIGHT 262

318 M 2020 07136
06/10/2020 CREATIVE MEDIA AGENCY

SRL
NATURAL LASHES 263

319 M 2020 07137 07/10/2020 SC BERG TOR SRL Berg Tor 263
320 M 2020 07138 07/10/2020 SC NOVA PAN SRL NOVOIL NOVA PAN 264
321 M 2020 07139 07/10/2020 IEFTINEL SRL IEFTINEL Cash & Carry 264
322 M 2020 07140 07/10/2020 DRAGOŞ BUNEA Drum Bun 265

323 M 2020 07142
07/10/2020 PLANET MANAGEMENT

SRL
PlanetPhone 266

324 M 2020 07143 07/10/2020 INOLABS S.R.L. CLINICA bine 267
325 M 2020 07144 07/10/2020 INOLABS S.R.L. CLINICA bine 267
326 M 2020 07145 07/10/2020 SC SOLAREX IMPEX SRL VALERON 268
327 M 2020 07146 07/10/2020 TEHNOART & STIL SRL LATTE DELICE 268
328 M 2020 07147 07/10/2020 TEHNOART & STIL SRL ITAL' DELICE 268

329 M 2020 07148
13/10/2020 NICOLAE-CĂTĂLIN

ANDRONIC
Lumea Tapetului 269

330 M 2020 07149
07/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO MICRO FINE

TOUCH
271

331 M 2020 07151 07/10/2020 ASOCIAŢIA FORUMUL
JUDECĂTORILOR DIN
ROMÂNIA

JURISDICTIO Învaţă să
fii drept Asociaţia Forumul
Judecătorilor din România

272

332 M 2020 07152
07/10/2020 SC ICE DYP BALAS SRL Îngheţata ICE DYP Ice cream

for Magic moments
272

333 M 2020 07153
07/10/2020 DR. RADUT CONSULTING

SRL
SHILMA 272

334 M 2020 07157 07/10/2020 DD IP Holder LLC DUNKIN'DONUTS 273

335 M 2020 07159
07/10/2020 ALFASETT CONSTRUCT

SRL
ALFASETT CONSTRUCT 273

306 M 2020 07120
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336 M 2020 07160 07/10/2020 TRUST ESTATE
INVESTMENT COMPANY
SRL-D

CASEROM pasul spre casa ta 274

337 M 2020 07161 07/10/2020 INDESIGN SRL Ritual 274
338 M 2020 07163 07/10/2020 DEZIMED S.R.L. ISORAPID 275
339 M 2020 07164 07/10/2020 GLOW COSMETICS S.R.L. Buchetul României 275
340 M 2020 07165 07/10/2020 ADRIAN POPESCU Qeno 276

341 M 2020 07166
07/10/2020 IT NEXT SOFTWARE

SOLUTIONS SRL
next software 280

342 M 2020 07167 07/10/2020 DANIEL DICULESCU gemevo 282

343 M 2020 07168
07/10/2020 ESSENZADERM SKINCARE

SRL
ESSENZADERM ...și pielea
zâmbește

287

344 M 2020 07169 07/10/2020 ROMCHIM PROTECT SRL CerealMAX 288
345 M 2020 07170 07/10/2020 ROMCHIM PROTECT SRL ECOMAX-ECHILIBRUM 289

346 M 2020 07171
07/10/2020 MEDIAUNO SRL Shaping the future 4 a better

2morrow
289

347 M 2020 07172 07/10/2020 SC GELADI SRL G GELADI 289
348 M 2020 07174 07/10/2020 VIOREL PETRE PASTELURI 290

349 M 2020 07175
07/10/2020 LUPASCU-PRUNA GEORGE

PFA
RELIABLE CULTURE 290

350 M 2020 07176 07/10/2020 ROSCA MARCEL ADRIAN
INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Alessia Noi îți evidențiem
frumusețea!

291

351 M 2020 07177 07/10/2020 OMAR WAHBA NATURAL AESTHETICS 291

352 M 2020 07178
08/10/2020 DRAGOȘ - NICOLAE

DUMITRESCU
PRIME INTELLIGENCE 292

353 M 2020 07179 08/10/2020 SPOWERTS SRL SPOWERTS 292
354 M 2020 07180 08/10/2020 GEISHA COSMETICS SRL GEISHA LASHES 293

355 M 2020 07182 08/10/2020 WINE & EXCELLENCE
S.R.L.

MM G MON GOURMET
Delices - Gourmandises -
Cadeaux Excellence, nothing
less!

293

356 M 2020 07183 08/10/2020 ALEXANDRU-IONEL BALAN COLO 294

357 M 2020 07184
08/10/2020 PRETURI PENTRU TINE

SRL
ppt 294

358 M 2020 07186 08/10/2020 FLORIN HOACA STOIAN VINARIAM 295
359 M 2020 07187 08/10/2020 DE SILVA INTERMED SRL noa 295

360 M 2020 07188
08/10/2020 SC DOMI SMART BUSINESS

SRL
DOMI PARTY & GIFTS 296

361 M 2020 07189
08/10/2020 PHONOTEC SOLUTIONS

SRL
AMBILIFE 296

362 M 2020 07190 08/10/2020 ARGHAN DELICE SRL ARGHAN DELICE 297
363 M 2020 07191 08/10/2020 DE SILVA INTERMED SRL DIVINO ROSEA 297

364 M 2020 07192
08/10/2020 SOCIETE GENERALE BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE
298

365 M 2020 07193 08/10/2020 DE SILVA INTERMED SRL DIVINO 299
366 M 2020 07194 08/10/2020 ARGHAN DELICE SRL MIRAS D'OR 299
367 M 2020 07195 08/10/2020 DE SILVA INTERMED SRL Terra Valleverde 300
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08/10/2020 FELIX TELECOM SRL felix telecom THE
RIGHT CHOICE IN
COMMUNICATIONS

301

369 M 2020 07197 08/10/2020 PC COOLERS SRL ANIMIND 301

370 M 2020 07198
08/10/2020 MADALIN NICOLAE

PARAIANU
BATE PALMA 302

371 M 2020 07199 08/10/2020 ROMAQUA GROUP SA Regina apelor minerale 302
372 M 2020 07203 08/10/2020 DE SILVA INTERMED SRL Valleverde 303
373 M 2020 07205 08/10/2020 MARIANA ROMANICĂ GC GARDEROBA CAPSULĂ 304

374 M 2020 07206 15/10/2020 ASOCIAȚIA CASA
CREȘTINĂ PENTRU COPII
SĂRACI

CASA ONISIM 304

375 M 2020 07207
08/10/2020 HACI MEHMET DUNDAR DERMAN HEALTY HUMAN

NATURAL
305

376 M 2020 07209 09/10/2020 CALIN MELISA-TEODORA FACEFRIENDS 305
377 M 2020 07210 09/10/2020 CALIN MELISA-TEODORA ff 309

378 M 2020 07211
09/10/2020 PARTENER AGREMENT

AGENCY S.R.L.
ONE WISH 313

379 M 2020 07212 09/10/2020 PETRE PUIU AMRIT 313
380 M 2020 07214 09/10/2020 BRAND EMOTION SRL Business week 313
381 M 2020 07215 09/10/2020 ADAMAS YAPI SRL ADAMAS contractors 315
382 M 2020 07216 09/10/2020 IOANA ANGELA SIMILEA ANGELA SIMILEA 316
383 M 2020 07217 09/10/2020 SC ATTACCO MC SRL MÂNCARE CURATĂ 316

384 M 2020 07218 09/10/2020 RUIAN BRILLO IMPORT
AND EXPORT TRADE
CO.,LTD

FUERTE 317

385 M 2020 07219
09/10/2020 RĂZVAN ALEXANDRU

CONSTANTIN RANETTI
Tărtăcuţă şi Bostan 317

386 M 2020 07220
09/10/2020 RĂZVAN ALEXANDRU

CONSTANTIN RANETTI
Tviern Antzaar 317

387 M 2020 07221 09/10/2020 SOCIETATEA DE
TRANSFER DE FONDURI SI
DECONTĂRI - TRANSFOND
S.A.

AliasPay A 318

388 M 2020 07222 09/10/2020 SOCIETATEA DE
TRANSFER DE FONDURI SI
DECONTĂRI - TRANSFOND
S.A.

e-Factur@ TFD 318

389 M 2020 07223 09/10/2020 HOMESTUFF SRL MyHome 319
390 M 2020 07225 09/10/2020 KUMKAPI EMRULLAH Nazari 319

391 M 2020 07226
09/10/2020 CITITOAREA DE CURSA

LUNGA SRL
CITITOARE DE CURSĂ
LUNGĂ

320

392 M 2020 07227
09/10/2020 IB CARGO SRL iB CARGO Your freight, our

job
320

393 M 2020 07228 09/10/2020 WTELE-
STARINTERNATIONAL
GROUP SRL

KUMTELINA 321

394 M 2020 07229
09/10/2020 IB CARGO SRL iB CARGO Your freight, our

job
321

368 M 2020 07196
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395 M 2020 07230 09/10/2020 AGROPAN IMPEX SRL Pâiniţa 322
396 M 2020 07231 09/10/2020 SC SUPER BALL SRL HOTEL COLLECTION 322
397 M 2020 07232 12/10/2020 TIA ICONIC VISION SRL VIBES 323

398 M 2020 07233
09/10/2020 INTELLIGENT PROJECTS

SRL
MELLOW 323

399 M 2020 07234 09/10/2020 MAN GROUP SRL COVRIDOG 324
400 M 2020 07235 09/10/2020 GLOBENCER S.R.L. Sensytol 325
401 M 2020 07236 10/10/2020 CRISTIAN LAZARESCU MR.CRISPY 326

402 M 2020 07237
10/10/2020 RUD INVEST CONSTRUCT

SRL
NewBee 326

403 M 2020 07240 13/10/2020 DANIELA-IOANA MĂNAC Freya by M.D. 327
12/10/2020 IRIDEX GROUP

SALUBRIZARE SRL
IRIDEX GROUP salubrizare
Protejează mediul-
construiește viitorul!

327

405 M 2020 07243
19/10/2020 ȚÎNȚARCU RALUCA-

CRISTINA
NUOVA GUARDIA 1996
BUCURESTI

328

406 M 2020 07244 12/10/2020 CONTAKT CARTRIDGE SRL TOPRO 328

407 M 2020 07245
12/10/2020 SC ALISON HAYES

(ROMANIA) SRL
SYNEK 329

408 M 2020 07247
12/10/2020 SC INTERTOY ZONE SRL NORIEL LUMEA CU

IMAGINAȚIE TOYS
331

409 M 2020 07249 12/10/2020 PROTECT PHONE S.R.L. NytroPods 331

410 M 2020 07250 12/10/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The-All Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST
CHICKEN SAUSAGE

332

411 M 2020 07251 12/10/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST
CHICKEN SAUSAGE

333

412 M 2020 07252 12/10/2020 BOGDAN STANCA COCORICO The All-Natural
Chicken Brand Cocorico
Original THE CLEANEST
CHICKEN SAUSAGE

334

413 M 2020 07261 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD AG 32/41 335
414 M 2020 07263 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD KOMBI 32/41 336

415 M 2020 07267
12/10/2020 IONUT STRATULAT BURGER MANIAX &

CARTOFISERIE
336

416 M 2020 07268 12/10/2020 CASA DIN PADURE SRL Casa din Pădure 337

417 M 2020 07269 12/10/2020 SÁNDOR TAMÁS DESCRIPTIO
TRANSYLVANIAE
NOVA ET ACCURATA
TRANSYLVANIAE
DESCRIPTIO

337

418 M 2020 07271 12/10/2020 HOME BOX OFFICE INC HBO 338
419 M 2020 07272 12/10/2020 HOME BOX OFFICE INC HOME BOX OFFICE 338
420 M 2020 07273 12/10/2020 HOME BOX OFFICE INC CINEMAX 339
421 M 2020 07274 12/10/2020 VERA SIMONA RADUCU URZEALA ŞIFONIERELOR 340
422 M 2020 07276 12/10/2020 A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI A.C.S. UNIREA DOBROEȘTI 341

404 M 2020 07242
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423 M 2020 07277 12/10/2020 CRAMA TRACICA SRL GELOZIE 341
424 M 2020 07278 12/10/2020 CRAMA TRACICA SRL INOCENTA 342

425 M 2020 07279
12/10/2020 British American Tobacco

(Brands) Limited
NEO STICKS 342

426 M 2020 07280 12/10/2020 IOANA-MARIA CORNILA Dream Proximity 342
427 M 2020 07282 13/10/2020 MARIUS CRISTIAN DANAILA CRAMA ANNWINE 343
428 M 2020 07283 13/10/2020 COSTEL POSTOLACHE L BIBLIOTECA LEONARDO 343

429 M 2020 07284
13/10/2020 ELBI ELECTRIC & LIGHTING

SRL
PULSAR HOME
EXPERIENCE

344

430 M 2020 07286 13/10/2020 DAN-MIHAIL SIBICEANU MALUM 344

431 M 2020 07287
13/10/2020 AKRO S.R.L. SPECTRA PROFESSIONAL

UV SOLUTIONS
345

432 M 2020 07288
13/10/2020 STRATEGIC VENTURES

SRL
DUMBRĂVIȚA dospită în coș
de răchită

346

433 M 2020 07291 13/10/2020 ErFi Kids SRL Botez cu Stil 346
434 M 2020 07292 16/10/2020 ONSAG GROUP SRL ONSAG 346
435 M 2020 07293 13/10/2020 DANIEL PARASCHIV Puterea Aduna 347
436 M 2020 07294 13/10/2020 PARASCHIV DANIEL KANA JAMBE 347
437 M 2020 07295 19/10/2020 DENTPARK GROUP SRL Dent Park dental clinic 347
438 M 2020 07296 13/10/2020 SC TECSA BUSINESS SRL NATUR VIA 347

439 M 2020 07297
13/10/2020 SANTANICO TRADE

CENTER SRL
UNIVA 348

440 M 2020 07298 13/10/2020 FUN ' N FANTASY S.R.L. BUF BOOF 348
13/10/2020 SC GENESIS GROUP SRL GENESIS GROUP

INTEGRITATE ȘI
EXCELENȚĂ

349

442 M 2020 07300
13/10/2020 ARTIST PARTY SHOW

S.R.L.
COLORICII 350

443 M 2020 07302 13/10/2020 COSMIN GIOSAN Kimpolung Bukowina 351

444 M 2020 07303
13/10/2020 BUENA GENTE ROMA

S.R.L.
BUENA GENTE 351

445 M 2020 07304
13/10/2020 SIGMA CONFORT GRUP

S.R.L.
MΣ MOBILA SIGMA
CONFORTUL TĂU ZI DE ZI

352

446 M 2020 07305
20/10/2020 LAZZARYNI'S BUSINESS

SRL
Perfect Siluette 354

447 M 2020 07309 14/10/2020 SC MARRIS SRL THE SILVER CHURCH 354

448 M 2020 07310
14/10/2020 SC BNY HOLDING SRL AquaSmart START FARMING

AGRISMART
355

449 M 2020 07312 14/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. carpatina 356
450 M 2020 07315 14/10/2020 SC BNY HOLDING SRL AquaSmart 357

451 M 2020 07316
14/10/2020 2DECO INTERIOR DESIGN

STUDIO SRL
2deco INTERIOR DESIGN &
ARCHITECTURE STUDIO

358

452 M 2020 07317 14/10/2020 ANCA FARM SRL HIGIAnca 358

453 M 2020 07318 14/10/2020 ANCA FARM SRL FARMACIA ANCA
SĂNĂTATEA TA ESTE
SCUMPĂ PREVENȚIA ESTE
MAI IEFTINĂ

361

441 M 2020 07299
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454 M 2020 07319
14/10/2020 ALEXANDRU - LUCIAN

DONA
Wineology 362

455 M 2020 07322
14/10/2020 MEDICAL OFTA CLINIC SRL ofta medical clinic clinica

ochilor tăi
364

456 M 2020 07324 14/10/2020 IMMO LODGIA ONE S.R.L. coresi 5 life upgraded 364

457 M 2020 07325
14/10/2020 QUALIPLANT SRL Q QUALIPLANT Livrăm

calitate!
365

458 M 2020 07326 14/10/2020 MOVEATILE PROJECT SRL MOVEATILE 365
459 M 2020 07327 15/10/2020 DECORPORATE MEDIA SRL PHARMATALE 366
460 M 2020 07328 15/10/2020 SC BIOFRUCT ZEN SRL Zenlife 366

461 M 2020 07329
15/10/2020 SC NARDO TRADING CO

SRL
FRANCI FRIES 367

462 M 2020 07330 15/10/2020 CENTRUL CULTURAL
BUFTEA

Concursul National de
Interpretare pentru Pian
SONORIS

367

463 M 2020 07331 15/10/2020 AUTOTRANZIT SRL AT AUTOTRANZIT 367

464 M 2020 07332
15/10/2020 CENTRUL CULTURAL

BUFTEA
Ansamblul Artistic DOINA
ILFOVULUI

368

465 M 2020 07333 15/10/2020 STAR PROJECT SRL STAR PROJECT 368
466 M 2020 07334 15/10/2020 IONICA-CRISTINA DUMITRU Celesteria 369
467 M 2020 07335 15/10/2020 GB MOTORS INVEST SRL Transilvania Camp 369
468 M 2020 07337 15/10/2020 CLAUDIU-VASILE TIMOCE atimo 370

469 M 2020 07338
15/10/2020 DORIN POPA RESTAURANTUL MERIDIAN

ZERO
370

470 M 2020 07339 15/10/2020 DORIN POPA CENTRUL PENTRU
CULTURA SI CIVILIZATIA
GUSTULUI MensSano

370

471 M 2020 07341 15/10/2020 S.C. REXNET S.R.L. vremea noua 371
472 M 2020 07343 15/10/2020 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. ELIS 372
473 M 2020 07344 15/10/2020 S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. ELIS 373
474 M 2020 07345 15/10/2020 TODOCERAM RETAIL S.R.L. Interioo 374

475 M 2020 07346
15/10/2020 DING COMMUNICATION

SRL
FLIPPY 375

476 M 2020 07347 15/10/2020 TERAPLAST SA TeraPlast profile PVC 375
477 M 2020 07348 15/10/2020 VICTOR BUTU ZONURE 375
478 M 2020 07350 15/10/2020 MAVERICKS ADS SRL mavericks 377
479 M 2020 07351 15/10/2020 SC ZURZUR DIN LEMN SRL ZURZUR din lemn 377

480 M 2020 07352
15/10/2020 SC BIG CONF

PRODUCTION SRL
FUSED WORLD 378

481 M 2020 07353 15/10/2020 CAIA ADVERTISE CAIA ADVERTISE 379
482 M 2020 07355 15/10/2020 CALIPSO S.R.L. MACATO CAFFE 380
483 M 2020 07357 19/10/2020 IMPANSAN SRL G GENATOR 380
484 M 2020 07359 15/10/2020 GRUP PETROL MARIN SA MOBEXEL GPM 385

485 M 2020 07360
15/10/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZUINE
cu capu`n ZORI 386

486 M 2020 07361
15/10/2020 PPG ROMANIA S.A. OSKAR VOPSEA/GLET

CREMA CU COLAGEN
394
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487 M 2020 07362 15/10/2020 FUTURE GLASS SRL FUTURE GLASS 396
488 M 2020 07363 15/10/2020 SC IOSIDORO SRL Nemteana artizani ai berii 398
489 M 2020 07364 16/10/2020 REDQ FIRE SERVICES REDQ FIRE SERVICES 398
490 M 2020 07365 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery GALLO 399
491 M 2020 07366 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery GALLO FAMILY VINEYARDS 399
492 M 2020 07367 15/10/2020 GLOBAL RECORDS SRL PODCAST TV 399
493 M 2020 07368 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery GALLO FAMILY 400
494 M 2020 07369 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery BAREFOOT 400
495 M 2020 07370 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery 400
496 M 2020 07371 15/10/2020 E. & J. Gallo Winery 401
497 M 2020 07372 15/10/2020 GLOBAL RECORDS SRL PODCAST 24 401

498 M 2020 07373
15/10/2020 FLORINA ION

SILVIU-CEZAR ALUPEI
ASCIVICA 402

499 M 2020 07374
15/10/2020 LIANA-BIANCA MEREUȚĂ STAȚIA de CARTE locul

pentru pauza de citit
402

500 M 2020 07376
15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI BEAUTYONE ESTHETIC

EXPERT - BEAUTY EXPERT
408

501 M 2020 07378 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI ECOLASER 408
502 M 2020 07379 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI FACE LIFT PRO 408
503 M 2020 07380 15/10/2020 OLIMPIU EUGEN GALANI EPPILYA 408

504 M 2020 07381 15/10/2020 BOTTLE BRANDS SRL AMĂRĂCIUN ANASON
MĂCEȘE CUIȘOARĂ
PRUNE USCATE
CARDĂMON SCORȚIȘOARĂ
CEAI NEGRU ARMURARIU
NUCȘOARĂ

409

505 M 2020 07382
15/10/2020 NOGERMA CORPORATION

S.R.L.
BIOLYTE 409

506 M 2020 07383
15/10/2020 NOGERMA CORPORATION

S.R.L.
NOGERMA CORPORATION 410

507 M 2020 07384 19/10/2020 STARFIER SRL STARFIER 411
508 M 2020 07385 15/10/2020 OILIVIA SPARTA S.R.L. MINOAS 415
509 M 2020 07386 16/10/2020 REDQ FIRE SERVICES SRL REDQ FIRE SERVICES 415

510 M 2020 07387
22/10/2020 HEALTH & SAFETY

SOLUTIONS ROMANIA SRL
HSS 416

511 M 2020 07388
15/10/2020 ALEXANDRA-DIANA

BUCUR-SABĂU
Alesandra 416

512 M 2020 07389 15/10/2020 DOCTORUL DE DINTI SRL DOCTORUL DE DINTI SRL 417
513 M 2020 07390 15/10/2020 BLACK EIGHT S.R.L. PIRAMIDA 417

514 M 2020 07391
15/10/2020 VIOLETA-LUIZA PENESCU

CRISTIAN-IULIAN GREȘANU
LEDA 418

515 M 2020 07392 16/10/2020 FEQS GROUP SRL FEQS group 419
516 M 2020 07393 15/10/2020 DR. PHYTO SRL ESENTIA BY DR. PHYTO 420

517 M 2020 07395
15/10/2020 AMAZING EVENTS SRL Home-Mag Magazinul Casei

Tale
421

518 M 2020 07396
15/10/2020 FORUMUL DEMOCRAT AL

GERMANILOR SIBIU
I love SB 421
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519 M 2020 07397 15/10/2020 SC DOCUDRAMA SRL DOCUDRAMA 423
520 M 2020 07399 15/10/2020 BIOFARM SA SENNAMAX 424
521 M 2020 07400 15/10/2020 ALIWEB IMPEX SRL aliweb.ro 424

522 M 2020 07401
15/10/2020 ALICE MIHAELA MITU SIGURANȚĂ COPII Grow,

Play, Stay Safe!
424

523 M 2020 07402 15/10/2020 MIHAI CONSTANTIN SCORPIONS 425
524 M 2020 07403 15/10/2020 AYMO E-COMPATIBIL SRL AYMO ID1 426

525 M 2020 07404
15/10/2020 APICOLA PASTORAL

GEORGESCU SRL
BEEORA 427

526 M 2020 07405
15/10/2020 CONSTANTIN OCTAVIAN

STANA
Gyros Box 427

527 M 2020 07407 15/10/2020 URSUS BREWERIES SA COOLER 427
528 M 2020 07410 15/10/2020 THE FOG LIGHTHOUSE SRL LOTUS SILVER 427
529 M 2020 07411 15/10/2020 DEL CAFFE S.R.L. Delcaffe 428
530 M 2020 07412 15/10/2020 MIRCEA-RADU DOBRE KRCKBRND EST. DRSTR' 82 429

531 M 2020 07415
16/10/2020 VEO WORLDWIDE

SERVICES SRL
DARE 430

532 M 2020 07416
16/10/2020 S.C. FABRICA DE PÂINE

ȘERBAN S.R.L.
Ferma Vegetală ȘERBAN 431

533 M 2020 07417 16/10/2020 IULIANA IACOB mugur de ZOF 431
534 M 2020 07418 16/10/2020 ZATZ COFFEE ZATZ COFFEE 432
535 M 2020 07419 16/10/2020 CATALIN-FENELON NEAGU heyhome. 432

536 M 2020 07421
16/10/2020 PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL
PSC 433

537 M 2020 07422 16/10/2020 IVIRUDIA SRL Dualexis 433

538 M 2020 07424
16/10/2020 PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL
PSC GROUP 434

539 M 2020 07425
16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF EXCELLENCE IN

EVERY DETAIL
434

540 M 2020 07426
16/10/2020 PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER
WIN 435

541 M 2020 07427 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF SIGNATURE
PACK FOR ULTIMATE
PROTECTION

435

542 M 2020 07428 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF ROSE 435
543 M 2020 07429 16/10/2020 Davidoff & Cie SA DAVIDOFF SILVER 436
544 M 2020 07430 16/10/2020 Unilever IP Holdings B.V. POFTA DE VARA 436
545 M 2020 07432 16/10/2020 TERAPIA S.A. 436

546 M 2020 07437
16/10/2020 S-K INSTRUMENTS &

SYSTEMS SRL
drool 437

547 M 2020 07438
16/10/2020 SC ADRIAN GRILL FOOD

SRL
ALL FOR SIX 438

548 M 2020 07440 16/10/2020 COMPIEST ANVICO SRL Raisa 438

549 M 2020 07441 16/10/2020 VERAMIA INTERNATIONAL
SOCIETATE CU
RASPUNDERE LIMITATA

CERB 439

550 M 2020 07442
16/10/2020 SPECIALITY COFFEE SRL LEVEL UP BY SPECIALITY

COFFEE
439
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551 M 2020 07443
16/10/2020 DANIEL PASTIU Nu e cu "de toate", e doar cu

ce-ti trebuie!
440

552 M 2020 07444 16/10/2020 AUGUSTIN IRINA Ulénia 440

553 M 2020 07445
16/10/2020 DANIEL PASTIU E mai mult decât un döner! E

un DAbo!
441

554 M 2020 07446 16/10/2020 DANIEL PASTIU E grăTare de tot! 441

555 M 2020 07447
16/10/2020 APARTHOTEL PROPERTIES

SRL
APARTEL 442

556 M 2020 07449 16/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. CARPATINA SPIRIT TÂNĂR 442
557 M 2020 07450 16/10/2020 S.C. PRODAL 94 S.R.L. carpatina SPIRIT TÂNĂR 443
558 M 2020 07451 19/10/2020 TCI TEAM SECURITY SRL TCI TEAM SECURITY 443
559 M 2020 07452 16/10/2020 ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA 3IN1 444
560 M 2020 07453 16/10/2020 ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA GAZ 3IN1 445
561 M 2020 07454 22/10/2020 WORM SRL HEXMAN 446
562 M 2020 07455 16/10/2020 OMNIDATA SRL CAR 447
563 M 2020 07456 16/10/2020 TOP MED OZON S.R.L. medOzon 447

564 M 2020 07457
16/10/2020 MAGIC EVENTS FOR YOU

SRL-D
Dulciurile Anei 448

565 M 2020 07458
16/10/2020 INDEPENDENT OIL TOOLS

SRL
IOT-Core 448

566 M 2020 07459 16/10/2020 MOVEMENT TEAM SRL urban PLAYFIELD 448

567 M 2020 07460
16/10/2020 ABN SYSTEMS

INTERNATIONAL SRL
De la smart phone la smart
home TELLUR

451

568 M 2020 07461 16/10/2020 LEONICA BĂBICEANU SAVAGE 453

569 M 2020 07462 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA Davidoff Class A Tobaccos
Combo Filter SELECTED
RICH TOBACCO COMBO
FILTER DESIGN DAVIDOFF
QUALITY GUARANTEED

454

570 M 2020 07463 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA Davidoff Class A Tobaccos
Combo Filter SELECTED
PREMIUM TOBACCOS
COMBO FILTER DESIGN
PAPER TECH

454

571 M 2020 07464 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA PAPER TECH 455
572 M 2020 07465 16/10/2020 DAVIDOFF & CIE SA FIRM TOUCH FILTER 455

573 M 2020 07469
16/10/2020 ABN SYSTEMS

INTERNATIONAL SRL
Prezent in viitorul tau 456

574 M 2020 07470 16/10/2020 STARTEC SISTEM SRL MOBILE TUNING 458
575 M 2020 07471 22/10/2020 SIMONA CROITORU SRL Fat Cat... 461

576 M 2020 07472 17/10/2020 CREȚU IRINA - CABINET
INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE

462

577 M 2020 07474
18/10/2020 ELITE TEAM SECURITY SRL ELITE TEAM SECURITY

PAZĂ ȘI PROTECȚIE
463

578 M 2020 07475 19/10/2020 ALIN MARIAN MUSAT Casa Glod 463
579 M 2020 07477 19/10/2020 CRISTINA SIMION cu mintea limpede 463
580 M 2020 07479 19/10/2020 MIHAELA DUMITRAȘCU iSmile 464
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581 M 2020 07480 19/10/2020 KOLLO SZABOLCS utilup 465

582 M 2020 07481
19/10/2020 A.C. INTERMED TRADE SRL ZANZI KEBAB FOOD WITH

LOVE
466

583 M 2020 07482
19/10/2020 AFLOFARM ROMANIA SRL NeoMagni anti-epuizare! Revii

la viaţă! Revii în joc!
466

584 M 2020 07484
19/10/2020 PRISUM INTERNATIONAL

TRADING CO SRL
Inspirat de natura. 466

585 M 2020 07485 19/10/2020 CBC HOLDING AG CORD BLOOD CENTER 468
19/10/2020 ISTOAN DENT S.R.L. T Centrul de Implantologie

TRANSILVANIA Reţeaua de
medicină dentară

469

587 M 2020 07488 19/10/2020 MARGI SHOES SRL ENZO MARGI 469
588 M 2020 07489 19/10/2020 IT GRUP SRL wevo 469
589 M 2020 07490 19/10/2020 ERFELLO STORE SRL ERFELLO 481
590 M 2020 07491 19/10/2020 DAN RAZVAN PLUMB BESTINFORM 482

591 M 2020 07493
19/10/2020 PREMIERE HOME

CONSTRUCT SRL
ENKA RESIDENCE 482

592 M 2020 07494 19/10/2020 ALEXANDRU GRECEA CENTOCITTÀ 483
593 M 2020 07495 19/10/2020 DELIA LEBADA SRL LEBADA LAKE RESIDENCE 483

594 M 2020 07496
19/10/2020 SC PARTENERII SENOL 61

SRL
BOMB Döner Kebap 484

595 M 2020 07498 28/10/2020 SC ROMSTAL IMPEX SRL VILLETTA 484
596 M 2020 07499 20/10/2020 SAMED AYGUN Justinox 497
597 M 2020 07501 19/10/2020 GRIGORE MICLӐUŞ ALTORA 499

598 M 2020 07503
19/10/2020 MARK TOTAL CLEANING

SOLUTIONS SRL
L'ARTIGIANO DEL GUSTO 500

599 M 2020 07504
19/10/2020 British American Tobacco

(Brands) Limited
NEO PURPLE TROPIC MIX 501

600 M 2020 07505 19/10/2020 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA MAGNEZEN
calm STRES CALM
Rhodiola rosea 8 B-uri
naturale Magneziu marin +3
adaptogeni

501

601 M 2020 07506 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Osteozen 502
602 M 2020 07507 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Neurozenal 502
603 M 2020 07508 19/10/2020 BOGDAN IVAN Trepo 502
604 M 2020 07509 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Osteohealth 509
605 M 2020 07511 19/10/2020 ROPHARMA S.A. Tornado 509
606 M 2020 07512 19/10/2020 LEON COMFORT STEP KFT LEON KLOMPE 510
607 M 2020 07513 19/10/2020 ANDREI-FLORIN STANCIU Casa Placintelor 511
608 M 2020 07514 19/10/2020 PUCYU FIRMAGE SRL Oceano B2B marketplace 511
609 M 2020 07516 19/10/2020 GEORGIANA ENACHE Vetgourmet 512
610 M 2020 07517 19/10/2020 1ARTISTMUSIC SRL NOSTALGIA 3 SUD EST 513
611 M 2020 07518 20/10/2020 ASOCIATIA PRESA BUNA Ercis FM 513
612 M 2020 07519 20/10/2020 CIPRIAN MARCU MULTIDOM 513

586 M 2020 07487
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613 M 2020 07520
20/10/2020 CIPRIAN MARCU MULTIDOM - ACOPERIM

TOATE PLANURILE TALE
516

614 M 2020 07521
20/10/2020 INTERSOFT SOLUTIONS

S.R.L.
MAX ADVENTURE 519

615 M 2020 07522
20/10/2020 TECĂU ANDREI

ALEXANDRU
tekafe 519

616 M 2020 07523
20/10/2020 SUPREMI CASA CONCEPT

SRL
SUPREMI CASA 520

617 M 2020 07524
20/10/2020 ARTEMIS SMART

SECURITY SRL
ARTEMIS SMART
SECURITY

521

618 M 2020 07525
20/10/2020 BREDENT MEDICAL

ROMANIA SRL
bredent group România 521

619 M 2020 07527 20/10/2020 NOMADWINDS SRL VENUS IN JEWELS 521
620 M 2020 07528 20/10/2020 OVIDANMARC S.R.L. AutoStark 522

621 M 2020 07531
20/10/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. CLUB MARCI

EMBLEMATICE ROMANESTI
522

622 M 2020 07532
20/10/2020 GABRIEL-MIHAI-MIRCEA

CALOEANU
Briza 523

623 M 2020 07533 20/10/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. SAVORILE ROMANIEI 523

624 M 2020 07534
20/10/2020 AUCHAN ROMANIA S.A. CLUB MARCI ROMANESTI

DE 100 ANI
524

625 M 2020 07536
20/10/2020 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA Comoara Cămării Descoperă

gustul nepreţuit al tradiţiei
524

626 M 2020 07537
20/10/2020 ALIN-GEORGIAN ZAMFIRA WAU Gourmet uimitor de

simplu
525

627 M 2020 07538 20/10/2020 ESO PETROL S.R.L. ESO PETROL 526
628 M 2020 07539 20/10/2020 DENKA DOORS SRL DENKA DOORS 526

629 M 2020 07541
20/10/2020 PREMIUM DISTRIBUTION

HORECA SRL
Hedonia 527

630 M 2020 07542 20/10/2020 TEHMIN-BRASOV SRL T TEHMIN BRASOV 528

631 M 2020 07543
21/10/2020 EMANUEL-CĂTĂLIN

MUNTEAN
PAPABOX 528

632 M 2020 07545
21/10/2020 IUGULESCU NICOLETA-

ELENA
NICOL Da RE 529

633 M 2020 07546
21/10/2020 MONICA - GABRIELA RADU

- MIRICA
BarTraining 4U 539

634 M 2020 07547 21/10/2020 CORNEL-DAN SABOU QANON 539
635 M 2020 07548 21/10/2020 DORIN IOAN SPINEANU sertinox 539
636 M 2020 07549 21/10/2020 GABLOK CONCEPT SRL CONCEPTBLOK 540
637 M 2020 07550 21/10/2020 NO SUGAR SHOP SRL NOCarb 540
638 M 2020 07551 21/10/2020 SABIPLAST SRL SABIPLAST 540

639 M 2020 07552 21/10/2020 IONELA DORINA NICOLAE
DANIELA-SIMONA
PANDURU

Optinostra 541

640 M 2020 07553 21/10/2020 FIVE CONTINENTS
TRADING COMPANY 1993
SRL

CUBUŞOR 542

641 M 2020 07554 21/10/2020 SILVIU-BOGDAN TURCU Energia Universului 542
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642 M 2020 07556
22/10/2020 CLAUDIU-GEORGE LAZĂR

DANIELA-EMILIA LAZĂR
UR UPHILL RESIDENCE 543

643 M 2020 07557
21/10/2020 RAZVAN-ALEXANDRU

PELMUS
FLYING STARS FESTIVAL 544

644 M 2020 07559
21/10/2020 VIRAL MEDICAL

MARKETING S.R.L.
VIRAL 545

645 M 2020 07560 21/10/2020 REWE ROMÂNIA SRL 545
646 M 2020 07561 21/10/2020 REWE ROMÂNIA SRL HANUL BOIERESC 549
647 M 2020 07562 21/10/2020 REWE ROMÂNIA SRL HANUL BOIERESC 550
648 M 2020 07563 21/10/2020 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 554
649 M 2020 07564 21/10/2020 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 554
650 M 2020 07565 21/10/2020 REWE ROMANIA SRL 556
651 M 2020 07566 21/10/2020 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 560

652 M 2020 07567 21/10/2020 WHITE LAKE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

CARPATINA 560

653 M 2020 07568 21/10/2020 REWE ROMANIA SRL HANUL BOIERESC 561

654 M 2020 07574
21/10/2020 BELAGRO DEVELOPMENT

SRL
Liziera de Lac. Casa ta.
Lângă Bucureşti.

562

655 M 2020 07577 21/10/2020 CONSTANTIN GHEARA WAVES ACADEMY 562

656 M 2020 07578
21/10/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
SĂNĂTATE CU STIL 563

657 M 2020 07580 21/10/2020 SC MPD SERVICES SRL MOURALS 566
658 M 2020 07581 21/10/2020 MARIUS HĂRĂTĂU FACTORY 4.0 567

659 M 2020 07583
21/10/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
FOCUS EUROPA 568

660 M 2020 07584 21/10/2020 LEONARD GEORGESCU ESHO CASE LA CHEIE 572

661 M 2020 07585
21/10/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
FOCUS ROMÂNIA 572

662 M 2020 07586
21/10/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
FOCUS PLUS 576

663 M 2020 07587 21/10/2020 TIBERIUS MARIAN zumeo 580

664 M 2020 07589
22/10/2020 ADINA MAGDALENA

ALBERTS
DR. ALBERT 583

665 M 2020 07591 22/10/2020 SC BARISTAS BREW SRL ZAŢ CAFE 583

666 M 2020 07592
22/10/2020 TERAPIA S.A FORTIFIKAT MAXX

PROTEKT
583

667 M 2020 07593 22/10/2020 TERAPIA SA 585

668 M 2020 07594
22/10/2020 BFC HIGHEST

CONSULTING SRL
PLOO-N GURA 586

669 M 2020 07595 22/10/2020 DOCTOR SWISS SRL Doctor SWISS 587
670 M 2020 07596 22/10/2020 SC. DELTA GAS COV SRL AMBAR HOTEL 588
671 M 2020 07599 22/10/2020 MARIUS-ADRIAN GRADA romasia trading company 589
672 M 2020 07600 22/10/2020 CLINICSMED CME SRL NATUR NATAL 589
673 M 2020 07603 22/10/2020 SAMS GREEN SRL SAM'S GREEN 590

674 M 2020 07604
22/10/2020 SEBASTIAN ADRIAN

INDRIES
ION 590
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675 M 2020 07605 22/10/2020 CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

#rezilient 591

676 M 2020 07606 22/10/2020 CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

#rezilient 591

677 M 2020 07608 22/10/2020 ROMAQUA GROUP SA Zmeurică Băutură răcoritoare
carbogazoasă cu suc de
zmeură Zmeurică Carbonated
soft drink with raspberry juice

592

22/10/2020 ROMAQUA GROUP SA Lămâița BĂUTURĂ
RĂCORITOARE
CARBOGAZOASĂ CU SUC
DE LĂMÂIE ȘI PORTOCALE
Lămâița CARBONATED
SOFT DRINK WITH LEMON
AND ORANGE JUICE

594

679 M 2020 07610 22/10/2020 CAKES BY MAMI GETA SRL PRIVATE BAKING by Anca 595
22/10/2020 S.C. LEIA BUSINESS

SOCIETATE CU
RASPUNDERE LIMITATA

abundenta.org 596

681 M 2020 07613
22/10/2020 REAL EXPERT

ADVERTISING S.R.L.
ROKE 598

682 M 2020 07614
22/10/2020 CASA MIRCEA + MIHAI SRL Casa cu Flori Îngrijire Bătrăni

2015
598

683 M 2020 07615
22/10/2020 BIANDRE KRI CONSTRUCT

SRL
KUIB 599

684 M 2020 07621 22/10/2020 LADISLAU-IOSIF POKA Poka 599
685 M 2020 07622 09/11/2020 RADU CIOCARLAN nixin 600

686 M 2020 07623
22/10/2020 ALMOUSA GENERAL

TRADING SRL
ROYAL S SCRUB 600

687 M 2020 07624 22/10/2020 SC CUPPYVET YAZ SRL CUPPYVET 601
688 M 2020 07625 23/10/2020 INOX SA MASTI ROMANESTI 601
689 M 2020 07626 23/10/2020 ALINA-TATIANA GOGA Bad7Lady Romania 601

690 M 2020 07627
28/10/2020 HEXAGON STRUCTURES

SRL
HEXAGON devoted to quality 602

691 M 2020 07628 23/10/2020 CLAUDIU-OVIDIU OBREJA NERV 602
692 M 2020 07629 23/10/2020 DR. PHYTO SRL DEZINSOL BY DR. PHYTO 603

693 M 2020 07631
23/10/2020 CROWN FASHION

INTERNATIONAL SRL
SHARDORAY 603

694 M 2020 07632 23/10/2020 OLIMP COMPANY SRL Jasmin 606
695 M 2020 07633 23/10/2020 THE GRACE ROSES SRL THE GRACE ROSES 606
696 M 2020 07634 23/10/2020 STELAS CONSULTING SRL STELAS 607

697 M 2020 07635
26/10/2020 IONELA-CLAUDIA ȘTIRBEȚ EYE PHARMACY one stop

shop
608

698 M 2020 07636 23/10/2020 CISCO TECHNOLOGY INC CISCO DNA 613

678 M 2020 07609

680 M 2020 07612
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699 M 2020 07637
23/10/2020 ORIZONT BUSINESS

INTELLIGENCE SRL
ZENOS 615

700 M 2020 07638
23/10/2020 RALUCA-IOANA VORNICEL

ANA DUMITRESCU
MOVEMENT STUDIO 618

701 M 2020 07641
23/10/2020 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
TIDE PUDRA INSTANT
INSTANT POWDER

619

702 M 2020 07645
23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV DERMACORT SLAVIA

PHARM
619

703 M 2020 07646
23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV CALMO-CARB SLAVIA

PHARM
620

704 M 2020 07647 23/10/2020 AGIL CURIER S.R.L. Agil Curier 620
705 M 2020 07648 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV KETODERM SLAVIA PHARM 621
706 M 2020 07649 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV TROXSAL SLAVIA PHARM 622
707 M 2020 07650 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV ASPAVIT SLAVIA PHARM 622
708 M 2020 07651 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV CAPSALGIN SLAVIA PHARM 623
709 M 2020 07652 23/10/2020 HIGHERSELF SRL Higher Self 623

710 M 2020 07653
23/10/2020 CALIN COMPANY JUNIOR

SRL
ghemotoc ro 624

711 M 2020 07655 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV 01 HEPAVEN slavia pharm 627
712 M 2020 07656 23/10/2020 KEMCRISTAL S.R.L. KEMFERAL 627
713 M 2020 07657 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV Scobusal slavia pharm 628
714 M 2020 07658 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV Diclosal slavia pharm 628
715 M 2020 07659 23/10/2020 FAGIA S.R.L. FAGIA 629
716 M 2020 07660 23/10/2020 OCTOPUS INC SRL Benice 630

717 M 2020 07661
23/10/2020 CONSTANTIN-CIPRIAN

DABIJA
R REGALLIA 630

718 M 2020 07663 23/10/2020 OCTOPUS INC SRL RUNDONG 635
719 M 2020 07664 23/10/2020 PENTAROM SRL PENTAROM 636

720 M 2020 07665
23/10/2020 PENTAROM SRL IEZER APĂ NATURALĂ

MICROBIOLOGIC PURĂ
636

721 M 2020 07666 23/10/2020 OCTOPUS INC SRL VGR NAVIGATOR 637

722 M 2020 07667
23/10/2020 BELLES MARKS LTD Răsărit din natură, desăvârșit

cu pasiune
637

723 M 2020 07668 23/10/2020 MARIA-DIANA PAȘCAN Danuca Toys 638
23/10/2020 SC SAPORE DI BOSCO SRL SB SAPORE di BOSCO

TRUFE TRUFFLES
TARTUFO TRUFFEL
MACINATO

639

725 M 2020 07670 24/10/2020 MI VIDIS VIDIS all about eye care 640

726 M 2020 07671
24/10/2020 SC EURO NARCIS SRL MAISTOR Proiectează.

Construiește. Repară
640

727 M 2020 07672
25/10/2020 SC PLUSS DESIGN HOME

SRL
SEZAR 641

728 M 2020 07673
25/10/2020 ADRIAN SECAL EDUBUZZ - THINK OUTSIDE

THE BUS!
641

729 M 2020 07674 26/10/2020 OXXYGENE MED PLUS SRL OXXYGENE 641
730 M 2020 07675 26/10/2020 SC PAMBAC SA Pambac 644

724 M 2020 07669
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731 M 2020 07676 26/10/2020 ADRIANA SCORȚEANU BEZELEFĂNȚICA ROZI 644
732 M 2020 07677 26/10/2020 ADRIANA SCORȚEANU BEZELEFĂNȚELE 645

733 M 2020 07678
26/10/2020 ZEN PROTECTION

SECURITY (ZPS) SRL
ZEN PROTECTION
SECURITY ZPS

645

734 M 2020 07679 03/11/2020 CONDURACHE G.MARIAN
SERGIU INTREPRIDERE
FAMILIALA

Dulce Regal 646

735 M 2020 07682
26/10/2020 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL SA
BARĂ LA BARĂ 646

736 M 2020 07685 26/10/2020 LIVADA ADVERTISING SRL WETOUR 647
737 M 2020 07686 26/10/2020 JUDIT KURUCZ Judit 648
738 M 2020 07687 26/10/2020 PROBIO ECO EXPERT SRL LABORATOARELE PRO BIO 648

739 M 2020 07688
26/10/2020 CÂSU A MIHAI - MEDIC

SPECIALIST PSIHIATRIE
MIND RESET 649

740 M 2020 07692 26/10/2020 DOCLINK SRL HeyMedica 649
741 M 2020 07693 26/10/2020 S.C. SANPOPART S.R.L. PAPA PICTURES 650

742 M 2020 07694
26/10/2020 S.C. GENIUS NUTRITION

SRL
LIVONAC 750 650

743 M 2020 07695
26/10/2020 S.C. GENIUS NUTRITION

SRL
GENIUS NUTRITION The
best or nothing! iFOOD

651

744 M 2020 07696
26/10/2020 S.C. GENIUS NUTRITION

SRL
VEINOX 651

745 M 2020 07697
26/10/2020 CONTEGO INVESTMENT

GROUP SRL
SMASH 652

746 M 2020 07699 26/10/2020 IOAN DĂBULEANU woodworker 652

747 M 2020 07700
26/10/2020 SC BURSA DE TRACTARI

SRL
BURSA DE TRACTĂRI 652

748 M 2020 07701 26/10/2020 CRISTIAN-VASILE PAŞCA BATHRIUM 653
749 M 2020 07702 26/10/2020 PROFI PACKING TEAM SRL PROFI PACKING 653

750 M 2020 07703
26/10/2020 PETRICĂ-GABRIEL

FRĂSINEANU
BRUMMA 654

751 M 2020 07704
26/10/2020 Alliance Healthcare Romania

SRL
ALERFREE 656

752 M 2020 07706 26/10/2020 BLUESET IMPEX SRL arome şi Delicii 657
753 M 2020 07708 26/10/2020 BLUESET IMPEX SRL după rețeta bunicii 658
754 M 2020 07709 26/10/2020 EMA SOLDAN sunctuar 659

755 M 2020 07710
26/10/2020 ALLIANCE HEALTHCARE

ROMANIA S.R.L.
ATOPFREE 659

756 M 2020 07711
26/10/2020 ALLIANCE HEALTHCARE

ROMANIA S.R.L.
RESPIMUN 659

757 M 2020 07714 26/10/2020 OVIDIUS MERCADO SRL GENERAȚII 659
758 M 2020 07715 26/10/2020 LIFELINE SERVICES SRL Lifeline 660

759 M 2020 07716 26/10/2020 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE
SRL

TERRAM 660

760 M 2020 07717 26/10/2020 COMBINATUL DE
INGRASAMINTE CHIMICE
SRL

NUTRIFOLIUM 661
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761 M 2020 07718 26/10/2020 CASTEL MIMI S.R.L. AFFINITÉ 661
762 M 2020 07719 26/10/2020 CASTEL MIMI S.R.L. AMALGAMA 661
763 M 2020 07720 26/10/2020 CASTEL MIMI S.R.L. MINDRELE 662
764 M 2020 07721 26/10/2020 CASTEL MIMI S.R.L. UNISON 662

765 M 2020 07722
27/10/2020 ALIȚIA BĂNICĂ eva eden WITH LOVE FOR

CLOTHES
662

766 M 2020 07723 27/10/2020 DEICO GAMES SRL MATHIAS CIMENT 662

767 M 2020 07724
27/10/2020 DANCO TRADE FACILITY

SRL
Pandy Toys 663

768 M 2020 07725 27/10/2020 MINISTERUL ECONOMIEI,
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE
AFACERI

Casa Turismului Românesc 663

769 M 2020 07728
27/10/2020 NICOLAE IONUT PASCU

DANIEL CATALIN DUMITRU
BARONLINE 664

770 M 2020 07729 27/10/2020 MEDIPLUS EXIM SRL Dr. Hart EnteroSafe 665

771 M 2020 07732
27/10/2020 S.C. AMZ RANK SUPORT

S.R.L.
bellfyd 665

772 M 2020 07733
27/10/2020 WOODY PRODUCTS &

SERVICES SRL
WOODY 675

773 M 2020 07734
27/10/2020 GRADINA URBANA

CONCEPT S.R.L.
GRĂDINA URBANĂ 676

774 M 2020 07735
27/10/2020 GRADINA URBANA

CONCEPT S.R.L.
GRADINA URBANA
CONCEPT

677

775 M 2020 07736
27/10/2020 IONUT NITU DREAM HOUSES

CONSTRUCT
679

776 M 2020 07737 27/10/2020 SERVE CEPTURA SRL Cuvée Alexandru -2017- 679
777 M 2020 07741 27/10/2020 MARTENS S.A. COZIA 679

778 M 2020 07742
27/10/2020 RONIC GENERAL

SERVICES SRL
EMPATH 680

779 M 2020 07743 27/10/2020 S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L Piețe REȘIȚA 681
780 M 2020 07744 27/10/2020 S.C. MARTENS S.A. MA DONNA 681

781 M 2020 07746
27/10/2020 S.C. LONG FOOD LIFE

S.R.L.
Dr. Cătină 681

782 M 2020 07747 28/10/2020 CAȚAN M. RADU
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

PRO BAVARIA 682

783 M 2020 07748 27/10/2020 LAROPHARM SRL BUBULIN 687
784 M 2020 07750 27/10/2020 ALINA DAMEAN SANITARUL 687

785 M 2020 07751
27/10/2020 CABINET INDIVIDUAL

GABRIEL ALBU
Albu Legal 687

786 M 2020 07752
27/10/2020 CABINET INDIVIDUAL

GABRIEL ALBU
687

787 M 2020 07753
27/10/2020 CABINET INDIVIDUAL

GABRIEL ALBU
ALBU LEGAL 688

788 M 2020 07754 27/10/2020 DAMILA SRL 9 Coline 688
789 M 2020 07756 27/10/2020 MC SMART CENTER Money STUDIO 689
790 M 2020 07757 27/10/2020 KTB PROMOTION S.R.L. GOOD OLD DAYS-G.O.D. 690
791 M 2020 07758 27/10/2020 ELECTRONIC LIVE SRL eLive 691
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792 M 2020 07760
27/10/2020 SERVE CEPTURA SRL SERVE SINCE 1994 Cuvée

Maxence 2019
692

793 M 2020 07761
27/10/2020 AUTOMOBILUS

INTERNATIONAL SRL
automobilus 693

794 M 2020 07763 27/10/2020 ORIGINAL DEALS RO S.R.L. ORIGINAL DEALS 694
795 M 2020 07766 28/10/2020 BOGDAN-LIVIU NIMARĂ IT'S MASSIVE 23 694
796 M 2020 07767 28/10/2020 SC GRUP SIMEX SRL ARGENTO 695

797 M 2020 07769
28/10/2020 ROMCONSULTING

INTERNATIONAL SRL
NOVOS Home New Home 696

798 M 2020 07770
28/10/2020 AUTO AS INTERNATIONAL

SRL
AUTO AS INTERNATIONAL 696

799 M 2020 07771 28/10/2020 ELIS PAVAJE SRL DECORA 697

800 M 2020 07773
28/10/2020 ANDREEA-GEORGIANA

DIANU
Domnișoara Prăjiturică 697

801 M 2020 07776 28/10/2020 AUTO AS INTERNATIONAL iapiesa.ro 698

802 M 2020 07778
28/10/2020 Î.I. GEAMĂN ANCA ANIMAȚIE ÎN DELEGAȚIE by

BOO! Party
698

803 M 2020 07779
28/10/2020 COM ADYCO SRL

DARO FRUIT SRL
Mr Beans 700

804 M 2020 07780 28/10/2020 ELECTRONIC LIVE SRL IMICE 701

805 M 2020 07781
28/10/2020 STANDARD HOUSE S.R.L. A.I.T.I. AGENŢIE

IMOBILIARĂ
702

806 M 2020 07782 28/10/2020 CODIN-BOGDAN MATICIUC CODIN MATICIUC 702
807 M 2020 07783 28/10/2020 SANO VITA SRL Fa bine. Binele revine 703
808 M 2020 07784 28/10/2020 DINU VALERIA VIVERE 704
809 M 2020 07785 13/11/2020 FLORIN ZAHARIA CHEF`S TABLE By The Sea 706
810 M 2020 07786 28/10/2020 BIO EURO MESES SRL BIO EURO MESEŞ 706
811 M 2020 07787 28/10/2020 BIO EURO MESES SRL Rania Apartments 707
812 M 2020 07788 28/10/2020 SANO VITA SRL Zi de zi, mai bine 707

813 M 2020 07789
28/10/2020 MAREVEN FOOD

HOLDINGS LIMITED
Rollton Gustos întotdeauna! 708

814 M 2020 07790 28/10/2020 IONUȚ LENGHEL îmi place să mănânc 709

815 M 2020 07791
28/10/2020 A.A.R.D. C.A.R. UNIREA

TECUCI
A.A.R.D. 709

816 M 2020 07792 28/10/2020 S.C. CT CLINIC S.R.L. CT CLINIC PET-CT 710

817 M 2020 07793
28/10/2020 S.C. ANA-BELA MASAJ

S.R.L.
Slim Center Vanidossa 712

818 M 2020 07794
28/10/2020 A.A.R.D. C.A.R. UNIREA

TECUCI
A.A.R.D.-C.A.R. 713

819 M 2020 07795 28/10/2020 AMICREDIT TEAM SRL AMI-go 713
820 M 2020 07796 28/10/2020 NOVUS CAPITAL SRL Extasy 716
821 M 2020 07798 28/10/2020 VELVET SKIN SRL Velvet Skin 717

822 M 2020 07799
28/10/2020 GEORGE-BOGDAN

NEGARĂ
SAILBOAT HUNTER 718

823 M 2020 07801
28/10/2020 INNOVATIVE TRADING

CENTER SRL
awwaline 719

824 M 2020 07804 02/11/2020 RICOMED SRL RI-MED 729
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825 M 2020 07805 02/11/2020 RICOMED SRL RICOMED 731

826 M 2020 07807
29/10/2020 SC FEPO STEEL

ENGINEERING SRL
FEPO steel engineering 734

827 M 2020 07808
29/10/2020 SC. LAUMAR CONSULTING

SRL.
JIH 734

828 M 2020 07811 29/10/2020 IULIAN ROB MONARCHY 735

829 M 2020 07812
29/10/2020 MOVE EXPERT SERVICES

SRL
GOTRANS Înaintam în digital 735

830 M 2020 07813 29/10/2020 NICOLAE-VALENTIN STOI HELVE More than business 736
831 M 2020 07814 29/10/2020 NARCISA-ANAMARIA BONA NN NALIV NETWORK 736

832 M 2020 07815 12/11/2020 ALPHA & OMEGA
INTERMEDIAR CONSTRUCT
S.R.L.

office self car wash 24/7 737

833 M 2020 07857 30/10/2020 RIGS & TRICKS SRL Micromania 737

834 M 2020 07858
30/10/2020 AIM HR OUTSOURCING

SRL
aim hr outsourcing
PURPOSEFULLY RELIABLE

737

835 M 2020 07859
30/10/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL

MARIANA PORST
Presto 738

836 M 2020 07860 30/10/2020 ION CONSTANTINESCU Up Electricity 739
837 M 2020 07862 30/10/2020 NILBIDI TRANS SHINE 740
838 M 2020 07863 30/10/2020 ANDREEA-MARIA ORNEA IQ Economy Club Priceless 740
839 M 2020 07864 30/10/2020 EXGHTS T 741
840 M 2020 07866 09/11/2020 ANASTASIA LOVE SRL ANASTASIA LOVE 742
841 M 2020 07867 30/10/2020 HAMAT IMPEX SRL HAMAT 743

842 M 2020 07868
30/10/2020 DADUANDU COSMETICS

SRL
Just Blvck Coffee 743

843 M 2020 07871 30/10/2020 ONLINE SHOP SV S.R.L. ELDEPO 744
844 M 2020 07872 30/10/2020 INGRID-KAROLA POKA BalleTonic 745

845 M 2020 07873
30/10/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL

MARIANA PORST
PRESTO - Mai mult decat
pizza!

745

846 M 2020 07874 30/10/2020 VALENTIN VASILESCU PHOENIX 746

847 M 2020 07875
30/10/2020 DANTE INTERNATIONAL SA THE EXTRAORDINARY OF

NORMALITY
746

848 M 2020 07876
30/10/2020 ALIN-CONSTANTIN ANGHEL

MARIANA PORST
salad Factory 747

849 M 2020 07877 30/10/2020 COMPIEST ANVICO SRL Raisa Mo 747

850 M 2020 07878
30/10/2020 MARIA ALINA POCHESCU PIZZA Prima pentru

campionul din tine
748

851 M 2020 07879
30/10/2020 S.C. PARADIS MOLDOVA

S.R.L.
PARADIS JEWELLERY 750

852 M 2020 07880 30/10/2020 ILEANA-BEATRICE COMAN CORIL 751

853 M 2020 07881
04/11/2020 S.C. MARBO SMART

TESTING SRL-D
NOOB 758

854 M 2020 07883 31/10/2020 S.C. AMICUS JUNIOR S.R.L. Amicus Junior 759

855 M 2020 07884
01/11/2020 S.C. MATIMO CONCEPT

S.R.L.
matimo 759

856 M 2020 07885 01/11/2020 AURELIA PASCARU BLACK STAR 760
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857 M 2020 07886 01/11/2020 MARIUS CĂTĂLIN TUTU Noemi 760
858 M 2020 07887 05/11/2020 TH SCALE UP 1000 SRL YPHD 760
859 M 2020 07888 01/11/2020 IOAN-LUCIAN GROZA muior 760
860 M 2020 07891 02/11/2020 SELINO CONCEPT SRL SLC Selino Concept 761
861 M 2020 07892 02/11/2020 AGROSER MAC SRL Grădina Crăciun 761
862 M 2020 07893 02/11/2020 ANTONIA KISS Cf? 762
863 M 2020 07894 02/11/2020 MARIA ZANFIR Casa Natura 762
864 M 2020 07895 02/11/2020 EXTE TRADING SRL EXTE 763
865 M 2020 07896 02/11/2020 GLORIOUS LIGHTING S.R.L. GLORIOUS KID 763

866 M 2020 07897
02/11/2020 HOLLEMAN AGRO PROD

SRL
NutriSpor 764

867 M 2020 07898 02/11/2020 IOSIF BALINT B DR. BALINT ArtroFit 764
868 M 2020 07899 02/11/2020 IOSIF BALINT B DR. BALINT Venohelp 764
869 M 2020 07900 02/11/2020 OPTIVITA SRL Optivita VITALIS CENTRUM 765
870 M 2020 07901 02/11/2020 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV Puiul de odinioară 765

871 M 2020 07902
02/11/2020 COMPANIA NATIONALA

POSTA ROMANA SA
POȘTA ROMÂNĂ VERDE
RO

765

872 M 2020 07903 02/11/2020 SC MOARA GLIGA SRL QUOTIDIEN 766

873 M 2020 07904
02/11/2020 GOLDENBOY CONCEPT

SRL
DELES TRAPANELES 766

874 M 2020 07905 02/11/2020 SC IDM CO SRL IDM Tour 766

875 M 2020 07906
02/11/2020 GOLDENBOY CONCEPT

SRL
TRAPANEA 767

876 M 2020 07907
02/11/2020 GOLDENBOY CONCEPT

SRL
TRAPANELE 767

877 M 2020 07908
02/11/2020 BEST GARDEN SEED S.R.L. Best Garden Seeds GROW

YOUR BUSSINES WITH US !
767

878 M 2020 07909 02/11/2020 CARS INV SRL CARSHUB 768
879 M 2020 07910 02/11/2020 PARMA SANITEX SRL PARMA SANITARY 770
880 M 2020 07912 02/11/2020 Better Collective A/S PARIURIX 770
881 M 2020 07913 02/11/2020 MIHAI ANDREI COMAN 2HOME 771
882 M 2020 07914 02/11/2020 NATURALIS SRL Benesio Probiofort 771
883 M 2020 07915 02/11/2020 SC LIBRIS SRL LIBRIS WE KNOW BOOKS 779

884 M 2020 07916
02/11/2020 SC COFETĂRIA ANDALUSIA

SRL
DolceLine cofetăria andalusia
www.dolceline.ro

780

885 M 2020 07917 02/11/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU CONCORDIA VECHE 1852 780

886 M 2020 07918
02/11/2020 GABRIEL EUSEBIU PĂNOIU HOTEL CONCORDIA VECHE

FONDAT 1852
781

887 M 2020 07922 03/11/2020 NEWROZ COM TEX SRL PHILIPP CRUZE 781
888 M 2020 07923 03/11/2020 SC MENS MENTIS SRL MOMENTUM 782
889 M 2020 07924 03/11/2020 MIR BAGAJE SHOP SRL eushop 783
890 M 2020 07925 03/11/2020 MIR BAGAJE SHOP SRL KLEPT 783
891 M 2020 07926 03/11/2020 COLEMAN AVANT SRL OUTLAW GEAR 783

892 M 2020 07927
03/11/2020 STARNET WORLD

CONNECT S.R.L.
Fallen Angel 784

893 M 2020 07930 03/11/2020 ZARA PROD SERV S.R.L. JOLIN SAFETY MATCHES 784
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894 M 2020 07931 04/11/2020 GEORGEL DORINEL
BALSANU
IONUT PETCU

EMPO 785

895 M 2020 07936 03/11/2020 IMPACT
DEVELOPER&CONTRACTOR
SA

Ansamblul Castanilor 785

896 M 2020 07937
05/11/2020 MĂDĂLINA ZAMFIR UNICAN MOBILIER concepte

unice de mobilier
786

897 M 2020 07938
03/11/2020 PepsiCo, Inc ROCKSTAR ENERGY DRINK

JUICED
792

898 M 2020 07946 03/11/2020 KONCERN ZA
PROIZVODNJU I
PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC

Bambi Foods Plazmino 792

899 M 2020 07947 03/11/2020 KONCERN ZA
PROIZVODNJU I
PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC

Bambi Foods Nonino 792

900 M 2020 07949 03/11/2020 KONCERN ZA
PROIZVODNJU I
PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC

1967 bambi FOODS lanino 793

901 M 2020 07950 09/11/2020 EL TOP MONDIALGY 1&1 793
902 M 2020 07951 03/11/2020 PODGORIA OVIDIU SRL DOMENIILE OVIDIU MMXVII 796

903 M 2020 07952
03/11/2020 SC RATCH SOLUTIONS SRL MAMUTA SOURCE OF

FORCE
796

904 M 2020 07954 03/11/2020 SC RATCH SOLUTIONS SRL GRĂDINAR 797
905 M 2020 07955 03/11/2020 MEGA DISPOSABLES S.A. MEGA 797
906 M 2020 07959 04/11/2020 BLOCK FLOW S.R.L BLOCK FLOW 798

907 M 2020 07960
04/11/2020 S.C SUPERMEDICAL S.R.L SUPERMEDICAL for a

healthy tomorrow
798

908 M 2020 07962 04/11/2020 JOHANDAV S.R.L JOHANDAV 799
909 M 2020 07963 04/11/2020 S.C. STUDIO 47 MS S.R.L. HIT ME! 800

910 M 2020 07964
04/11/2020 S.C. D.A.I.R. COMEXIM 2000

S.R.L.
Ciao Gino 800

911 M 2020 07965 04/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Flytec 801

912 M 2020 07967 04/11/2020 LIDIA STOICA PEDAGOGIE
NUMEROLOGICA ZENNY
BY STOICA LIDIA

808

913 M 2020 07968
04/11/2020 FUNDAȚIA UMANISTĂ DR.

MIOARA MINCU
LICEUL TEORETIC Dr.
MIOARA MINCU

809

914 M 2020 07969 04/11/2020 FUNDATIA UMANISTA DR.
MIOARA MINCU

SCOALA POSTLICEALA
SANITARA CAROL
DAVILA EDUCATIE pentru
SANATATE

809

915 M 2020 07971
04/11/2020 MARIA-MAGDALENA

NICOLESCU
EduMaze 809
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916 M 2020 07972 04/11/2020 SC OBLIO COM SRL Oblio 810
917 M 2020 07973 04/11/2020 INDICO LINE SRL QNODI 811
918 M 2020 07974 04/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Dittom 812

919 M 2020 07975
04/11/2020 EQUILOR HOLDING

LIMITED
S 817

920 M 2020 07976
04/11/2020 EQUILOR HOLDING

LIMITED
STANLEYBET 818

921 M 2020 07977
04/11/2020 EQUILOR HOLDING

LIMITED
Stanleybet 818

922 M 2020 07979 04/11/2020 MG TEC INDUSTRY SRL zen 818

923 M 2020 07980
04/11/2020 VICTOR CONSTANTIN

MATEESCU
ZeLMiRa 819

924 M 2020 07981
04/11/2020 BIOMAX HOLDINGS PTE

LTD
BIOMAX 821

925 M 2020 07983 04/11/2020 RADU-EMIL GHERASIM TreeHouse 821

926 M 2020 07984
04/11/2020 SC BEST LINE STIL

TRADING SRL
BEST LINE THE TRUE
MEASURE est 2010

822

927 M 2020 07985 04/11/2020 FORTEC SRL ACU SHOP 822

928 M 2020 07986
04/11/2020 LANDMARK MANAGEMENT

SRL
EURODATAPARK 822

929 M 2020 07989 05/11/2020 S.C. VATRA PAN S.R.L. VATRA PAN 823
930 M 2020 07990 05/11/2020 EDITURA HARGITA NÉPE SZÉKELY konyha és kert 823
931 M 2020 07993 05/11/2020 S.C. ERICA CEROM S.R.L. ERICA CERAMICA 824
932 M 2020 07994 05/11/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL EAST 825
933 M 2020 07995 05/11/2020 ION-CRISTIAN PANDEL memex Salut! Ai un pachet! 825
934 M 2020 07997 05/11/2020 EXCLUSIVE SOUND DJ SRL ESD EVENT SOUND DJ 826
935 M 2020 07999 05/11/2020 DENIS CATALIN CIUREA Dr Denis 826

936 M 2020 08000
05/11/2020 SC ROMPATENT DESIGN

SRL
BRAND ALERT 827

937 M 2020 08001
05/11/2020 SC ROMPATENT DESIGN

SRL
MARK POINT 827

938 M 2020 08034 06/11/2020 SOFTWIN SRL SCLIPIO 827
939 M 2020 08035 06/11/2020 S.C. ALEVIA S.R.L. Stresalin Plus 828
940 M 2020 08036 06/11/2020 S.C. ALEVIA S.R.L. Somnalin 829
941 M 2020 08037 06/11/2020 S.C. SOFTWIN S.R.L. 830
942 M 2020 08038 06/11/2020 VLAD ȘTEFĂNESCU BEAN TO CUP 831

943 M 2020 08040
06/11/2020 SC ALEVIA SRL Alevia Esența echilibrului

natural
831

944 M 2020 08041 06/11/2020 VIPEX PROD SRL VIPEX Since 1991 836
945 M 2020 08043 06/11/2020 Carrefour Romania SA FOOD STOP 836

946 M 2020 08044
06/11/2020 MIHAIL-DAN GRIGORE hillden LODGE &

RESTAURANT
840

947 M 2020 08070
09/11/2020 ASOCIAȚIA "MAI MULT

VERDE"
MaiMultVerde CONTEAZĂ
CE INSPIRI

841

948 M 2020 08071
09/11/2020 ASOCIAȚIA "MAI MULT

VERDE"
#MaiMultVerde 841
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949 M 2020 08072
09/11/2020 HEXAGON STRUCTURES

SRL
HEXAGON STRUCTURES 842

950 M 2020 08074 09/11/2020 DELAGURADERAI SRL NEO HONEY 842

951 M 2020 08075
09/11/2020 DELAGURADERAI SRL NATURAL IMMUNITY

ACCELERATOR
843

952 M 2020 08076
09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
AVOCATUL
DUMNEAVOASTRĂ

843

953 M 2020 08077 09/11/2020 CAFENEA VIBES SRL avoca seriously yummy 851
954 M 2020 08078 09/11/2020 OPTIC PARTNER SRL Safe Blue 851

955 M 2020 08082
09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
UN DOCTOR PENTRU
DUMNEAVOSTRĂ

851

956 M 2020 08083
09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
LA UN PAS DE ROMÂNIA 859

957 M 2020 08084 09/11/2020 S.C. VECTOR DIRECT S.R.L. CLUJANA POINT 867

958 M 2020 08085
09/11/2020 S.C. ARTPACK INDUSTRIAL

S.R.L.
ARTPACK INDUSTRIAL 868

959 M 2020 08087 09/11/2020 OTILIA BRUMA OTILIA BILIONERA 868

960 M 2020 08088
09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
GENERAȚIA URMĂTOARE 870

961 M 2020 08089 09/11/2020 OTILIA BRUMA OTILIA 878
962 M 2020 08090 09/11/2020 FURNIZORUL MEU SRL ZOXA 879

963 M 2020 08094
09/11/2020 CHEFBOX INTEGRATED

SERVICES SRL
Chef Box HANDCRAFTED
MEALS

880

964 M 2020 08095 09/11/2020 MIHAELA MOLDOVAN BRIGHT SO Glow EST 2019 880
965 M 2020 08096 09/11/2020 ROTTA NATURA SA Mai bine in fiecare zi 881
966 M 2020 08097 09/11/2020 NILBIDI TRANS SRL BIOAQUA 882

967 M 2020 08098 09/11/2020 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

neo designed for glo Double
Capsule

883

968 M 2020 08108 12/11/2020 LIVIU VARCIU MASINI SI MANIERE 883

969 M 2020 08125
10/11/2020 S.C. JOY-TEX DECO S.R.L. DECORICIU ATELIER DE

VISE PLĂCUTE
883

970 M 2020 08126 10/11/2020 S.C. KADRA TECH S.R.L. GOPARK GOP find your spot 884
971 M 2020 08127 10/11/2020 MARIUS DUMITRU NICULA MARIO JOY 884

972 M 2020 08128
10/11/2020 AMELAYAT SRL La Fala Fel AMY Shaorma -

Kebab
886

973 M 2020 08129
10/11/2020 VIOREL-ALEXANDRU

NEAGU
Lavandaroma your purple
dream

886

974 M 2020 08131
10/11/2020 GABRIEL FLORINEL

FLOREA
RO dog gustul românesc al
copilăriei!

887

975 M 2020 08134 10/11/2020 CLAUDIU DUMITRU
GIURGIU
ANCUTA NICOLETA
GIURGIU

wistig 887

976 M 2020 08135 10/11/2020 SELEX TRADING SRL RING 887
977 M 2020 08136 10/11/2020 SELEX TRADING SRL DOINA 887
978 M 2020 08137 10/11/2020 SELEX TRADING SRL TOMIS 888
979 M 2020 08138 10/11/2020 SELEX TRADING SRL TRIUMF 888
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980 M 2020 08139 10/11/2020 SELEX TRADING SRL ATENEU 888

981 M 2020 08156
11/11/2020 S.C. BODYGUARD GROUP

S.R.L.
BODYGUARD G R O U P 888

982 M 2020 08157
12/11/2020 S.C. DIGITAL MURESAN

S.R.L.
AUTOHELIX MSA 888

983 M 2020 08161
11/11/2020 S.C. GLOBAL SVOTECH

S.R.L.
TIENTEN 893

984 M 2020 08162
11/11/2020 S.C. ELECTROMAGNETICA

S.A.
Eco Design Energy Related
Products

895

11/11/2020 CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

#rezilient 896

986 M 2020 08164 11/11/2020 CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

#rezilient 896

987 M 2020 08167
11/11/2020 PRO TELECOM BUSINESS

SRL
LOCAL TRAVEL 897

SRL
LOCAL TRAVEL 897

989 M 2020 08168
11/11/2020 PRO TELECOM BUSINESS

SRL
LOCALTRIP 898

990 M 2020 08169 11/11/2020 IONUŢ-EDUARD CÎRSTEA stay negative 898

991 M 2020 08170
11/11/2020 SC ACCORD ELECTRONICS

SRL
euro cash 899

992 M 2020 08171 11/11/2020 ARABUSTA CAFE SRL Origins Garden 900
993 M 2020 08172 11/11/2020 LIVENTERTAINMENT ROMANIAN DJ AWARDS 900
994 M 2020 08174 11/11/2020 ALINA CODRUȚA PĂCURAR SECRETIST 900
995 M 2020 08175 11/11/2020 NUFARM EUROPE GMBH AMEGA 901

996 M 2020 08176
11/11/2020 BRAVCOD SRL PENEȘ sănătate curată

Produs în România
901

997 M 2020 08178 11/11/2020 SC PREFERA FOODS SA PlanTuna 902

998 M 2020 08179
11/11/2020 SC EXCLUSIVE CAPITAL

S.R.L.
CONTE NERO FIGHETTO 902

999 M 2020 08180 11/11/2020 SC ELECTROSTIM SRL ELECTROSTIM 903

1000 M 2020 08181
11/11/2020 HOCHREIN VIORICA-

MARIANA
MUKIBOOKS 904

1001 M 2020 08182
11/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
TVR EDUCAȚIONAL 905

1002 M 2020 08183 12/11/2020 PAUL NICOLAU Conservăria Marea Neagră
Cooperativa Pescarilor
Năvodari

913

1003 M 2020 08185 12/11/2020 S.C. PROBLAST S.R.L. PROBLAST 914

1004 M 2020 08186
12/11/2020 REVER BARBER

PRODUCTS SRL
POP Barbers 914

1005 M 2020 08187 12/11/2020 ECOM STORE S.R.L. AIRMONY 915
1006 M 2020 08230 13/11/2020 HELLO HOLIDAYS SRL ZEN GARDEN 915
1007 M 2020 08284 16/11/2020 SC CLINICA LIFE-MED SRL CLINICA LIFE MED 916

11/11/2020 PRO TELECOM BUSINESS
988 M 2020 08167

985 M 2020 08163
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1008 M 2020 08311
18/11/2020 NUTRITIK PERFORMANCE

S.R.L.
NUTRITIK PERFORMANCE 916

1009 M 2020 08324 17/11/2020 AFRODITA MIHAI Afrodyte Style 918

1010 M 2020 08325
17/11/2020 FOUR DECOR

INTERNATIONAL S.R.L.
4DECOR 919

1011 M 2020 08326 17/11/2020 MATEI STEFAN NEDEF NOA 919
1012 M 2020 08327 17/11/2020 MARIAN PETCU LILI D PROTECT 919
1013 M 2020 08328 17/11/2020 MATEI STEFAN NEDEF noa residence 920
1014 M 2020 08329 17/11/2020 SHOPIKA SRL SHOPIKA 921
1015 M 2020 08330 17/11/2020 MARIAN PETCU SEPTADINE 921
1016 M 2020 08331 17/11/2020 S.C. MORANDI-COM S.R.L. PRICHINDEL 922
1017 M 2020 08332 17/11/2020 MATEI STEFAN NEDEF EAT SOCIETY 922

1018 M 2020 08333
17/11/2020 S.C. GLOBAL RETAIL

SERVICES S.R.L
NORD IMOB EXCLUSIV
PREȚUIM ÎNCREDEREA TA

922

1019 M 2020 08334 17/11/2020 TUDOR CIURESCU MILLENNIAL MIGRANTS 923

1020 M 2020 08336
17/11/2020 REMUS CIOBANU RC Remus Ciobanu

COMMITTED TO SERVE
923

1021 M 2020 08337 17/11/2020 TECHVENTURES BANK SA TECHVENTURES BANK 925
1022 M 2020 08341 18/11/2020 OANA-MARIA STANILA Atelierul cu fire. 926
1023 M 2020 08342 18/11/2020 S.C REVIVE HEALTH S.R.L REVIVE health 926

1024 M 2020 08343
18/11/2020 CENTRUL DE TESTARE

COMPLETA S.R.L
COMPLET MEDICAL 927

1025 M 2020 08344
18/11/2020 PROIECTURA OCTO SRL, Proiectura OCTO Parte din

proiectul tău
927

1026 M 2020 08345 18/11/2020 REMUS-ADRIAN BELU Funky Fashion 929
1027 M 2020 08346 18/11/2020 LITEX LINE SRL Pearly Power Professional 929
1028 M 2020 08347 18/11/2020 DANIEL-NICOLAE PALEU PDN GROUP 931

1029 M 2020 08348
18/11/2020 ENCORSA HQ SRL encorsa SIMPLIFY YOUR

BUSINESS
932

1030 M 2020 08349
18/11/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
JUDECATA DE LA MIEZUL
NOPTII

933

1031 M 2020 08352 18/11/2020 S.C. HOLLYWOOD
MULTIPLEX OPERATIONS
S.R.L.

HOLLYWOOD MULTICARD 937

1032 M 2020 08353
18/11/2020 S.C. ALMEC TATAL & FIUL

S.R.L.
MODAL FIXTURE TABLES &
ACCESSORIES

937

1033 M 2020 08357 18/11/2020 TYREN SECURITY TIREN SECURITY 938
1034 M 2020 08358 18/11/2020 AVALON SECURITY AVALON SECURITY 938
1035 M 2020 08360 20/11/2020 TESARO KIT CONSTRUCT TESARO CONSTRUCT 939

1036 M 2020 08418
20/11/2020 ADRIAN STÂNGĂ COVRIGELUL CALD, CA

INIMA ARDEALULUI
940

1037 M 2020 08419
20/11/2020 ADRIAN STÂNGĂ covrigelul plimbăreţ CALD,

CA INIMA ARDEALULUI
941

1038 M 2020 08421 20/11/2020 DRAGOMIR CAR WASH SRL ZENKABEAT 941

1039 M 2020 08422
20/11/2020 MYRI MONTAGII Myr Candles Lumini cu

parfum pentru suflet !
941

1040 M 2020 08423 20/11/2020 DIANA-ELENA TURCU MANGERIE 942
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1041 M 2020 08424 20/11/2020 SC VAVIAN PHARMA SRL My Recharge 942
1042 M 2020 08425 20/11/2020 A.G. RADIO HOLDING SRL Magic lite 943
1043 M 2020 08426 20/11/2020 A.G. RADIO HOLDING SRL Magic party mix 946

1044 M 2020 08427
20/11/2020 SC MEDIA GRUP

PRODUCTION SRL
FOCUS NEWS Știrile de care
depinzi!

948

1045 M 2020 08428
20/11/2020 S.C. SOFIA EXCLUSIVE

CONCEPT S.R.L.
Sofia CONCEPT 949

1046 M 2020 08429
20/11/2020 SC THERANOVA

PROTEZARE SRL
PROTEA VITAL 950

1047 M 2020 08431 20/11/2020 S.C. MAISON ALEX S.R.L. Maison Alex 950
1048 M 2020 08432 20/11/2020 CEMACON muralis 951

1049 M 2020 08433 20/11/2020 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

TROPIC BREEZE 951

1050 M 2020 08434 20/11/2020 C.M. NEXTDENT SRL-D NEXT DENT 952
1051 M 2020 08435 20/11/2020 ORGANIC NUTRITION BIOSALE 952

1052 M 2020 08437 20/11/2020 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

BERRY FROST 953

1053 M 2020 08438 20/11/2020 S.C. DOMAINE VINARTE
S.R.L.

SIENNA TERASE
DANUBIENE MERLOT
PREMIUM OAK

953

1054 M 2020 08439 20/11/2020 S.C. A M C S.R.L. Mr.Black 954

1055 M 2020 08441
20/11/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one COTROCENI PARK 954

1056 M 2020 08442 20/11/2020 ROMATEC PACKAGING SRL CĂNĂRIȚA 954
1057 M 2020 08443 20/11/2020 SELEX TRADING SRL LITORAL 955
1058 M 2020 08444 20/11/2020 SELEX TRADING SRL INTIM CLUB 955
1059 M 2020 08445 20/11/2020 SELEX TRADING SRL NEPTUN 955
1060 M 2020 08446 20/11/2020 SELEX TRADING SRL MATELOT 955
1061 M 2020 08447 21/11/2020 SELEX TRADING SRL ZEFIR 955

1062 M 2020 08697
02/12/2020 NEW AKORD SECURITY

SRL
DEFENCE SHOP 956

1063 M 2020 09279 21/12/2020 MAGIC STAR PROTECTION MAGIC MSP PROTECTION 956

1064 M 2021 00154
12/01/2021 FYRE FORCE SECURITY

SRL
FYRE FORCE SECURITY 957



 Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

 În conformitate cu art. 86, din Legea 84/1998, privind mărcile şi
indicaţiile geografice, modificată prin Legea 66/2010, cei interesaţi pot
contesta deciziile OSIM la Comisia de contestaţii din OSIM în 30 de zile de
la publicare.

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII nr. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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(210) M 2020 05938
(151) 24/08/2020
(732) EDUARD AGACHI, STR.

MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 37, SC. A,
ET. 2, AP. 8, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
300629 TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

NUMERO TNP - TABEL
NUMEROLOGIC PERSONAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii astrologice și spirituale, consiliere
cu privire la orientarea spirituală, prognoze
(previziuni) astrologice, consultanță astrologică.

───────



Tabel cu cererile de mărci respinse la
înregistrare (în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 05938
24/08/2020 EDUARD AGACHI NUMERO TNP - TABEL

NUMEROLOGIC PERSONAL
999



3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE  ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32,  
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEANUMĂRULUI DE DEPOZIT

Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

Cei  interesaţi  pot contesta  deciziile  OSIM  la  Comisia  de  contestaţii 
din OSIM în 30 de zile de la publicare.
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(540)

VERSAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehicule terestre), instrumente agricole altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
8. Scule şi instrumente de mână acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, alimente pentru animale, malţ.
35. Import, regruparea în avantajul terţilor a
produselor agricole şi uneltelor de grădinărit
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau pentru animale, servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

───────

(540)

FABRICA DE BINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale.
18. Piele şi imitaţii de piele, produse din piele
necuprinse în alte clase.
25. Îmbrăcăminte , încălţăminte.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2011 02679 (111)172114
(151) 06/04/2011
(732) ASOCIATIA POMPIERILOR TARA

BARSEI, STR. MIHAI VITEAZUL
NR. 11, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500174, ROMANIA

(540)

Pompierii braşoveni
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
fotografii, papetărie, articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2011 00320 (111)172096
(151) 17/01/2011
(732) SC DEDEMAN SRL, 

(210) M 2011 00674 (111)172105
(151) 28/01/2011
(732) ASOCIATIA REACT, 

ALEEA UCEA NR. 72, BL. P3, 
SC.  4, AP. 67, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

STR. ALEXEI TOLSTOI NR. 4, 
JUDEŢUL  BACĂU, 600093, 
BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1008

(540)

WOK to ME

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 27.05.15;
29.01.13

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2011 05576 (111)171967
(151) 01/08/2011
(732) SC SALBAC DRY SALAMI

(540)

SIRET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2011 08651 (111)172049
(151) 12/12/2011
(732) SC MONDO TUDOR INTERMED

SRL, STR. GÂRBOVEI NR. 10 C,
CARTIER CUMPĂTU, JUDEŢUL
PRAHOVA, SINAIA, ROMANIA

(540)

KUIB RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 11.01.04;
11.03.09; 27.05.01

(210) M 2011 03191 (111)172140
(151) 21/04/2011
(732) ANAMARIA LEORDA, 

BDUL. MAREŞAL AL. AVERESCU
NR. 9, BL. 5, SC. A, ET. 3, AP.13, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

SA, STR. ABATORULUI NR.  4, 
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2012 00480 (111)172045
(151) 26/01/2012
(732) TATARU FLORIN CRISTIAN,

(540)

Învingem! Uniţi
suntem puternici.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, distribuirea de
prospecte publicitare direct sau prin poştă,
servicii de comunicare publică, declaraţii sau
anunţuri prin toate mijloacele de difuzare,
publicare de texte publicitare de material
publicitar, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale şi publicitare, organizarea de târguri
pentru scopuri comerciale şi publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea şi conducerea
de congrese, colocvii, conferinţe, organizarea
de târguri şi expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizarea şi conducerea
de seminarii, simpozioane în scopul educării,
perfecţionării, instruirii şi dezvoltării capacităţii de
informare şi învăţare, publicarea de texte altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2012 00872 (111)171987
(151) 13/02/2012
(732) PRIMARIA MUNICIPIULUI

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.03.15
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. CD-uri şi DVD-uri.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, fotografii, papetărie, material
didactic, materiale plastice pentru ambalaj,
coperiţi.
20. Produse din lemn, înlocuitori ai acestora sau
materiale plastice.
21. Produse de menaj sau bucătărie, sticlărie,
porţelan, faianţă.
22. Plase, corturi, prelate, vele, saci, materiale
textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului.
35. Gestionarea afacerilor comerciale, import-
export.

───────

STR. ŞOIMULUI NR. 7, 
JUDEŢUL MARAMUREŞ, 
BAIA MARE, ROMANIA

SIGHISOARA-MUZEUL DE
ISTORIE, 
P-ŢA MUZEULUI NR.1, 
JUD. MUREŞ, SIGHISOARA,
545400, ROMANIA
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(210) M 2012 00922 (111)172119
(151) 13/02/2012
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

CARDIOLOGIE, STR. AVRIG
NR. 63, BL. E2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE CARDIOLOGIE

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 02.09.15;
27.05.21; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2012 01641 (111)171962
(151) 12/03/2012
(732) CONFEDERATIA PATRONALA

DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

INFRASTRUCTURA
INTELIGENTĂ ÎN

EUROPA DE SUD-EST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2012 01642 (111)171963
(151) 12/03/2012
(732) CONFEDERATIA PATRONALA

DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT, ŞOS. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BANI PENTRU ROMÂNIA
PRIN PARTENERIATUL

PUBLIC PRIVAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2012 01643 (111)171964
(151) 12/03/2012
(732) CONFEDERATIA PATRONALA

(540)

CLUBUL DE
INFRASTRUCTURĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(540)

Art Caffee

(531) Clasificare Viena: 02.01.18; 02.03.18;
27.05.24; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.

───────

(210) M 2012 02249 (111)172078
(151) 04/04/2012
(732) SC ART IMPLANT SRL, 

BD. CORNELIU COPOSU NR. 35,
AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, negru,
galben, auriu

DIN INDUSTRIE SERVICII SI
COMERT, 
ŞOS. FABRICA DEGLUCOZĂ 
NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2012 02459 (111)171997
(151) 11/04/2012
(732) SC LABORATOARELE REMEDIA

(540)

SOMNIFERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice.

───────

(540)

GRANDDIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2012 02812 (111)172020
(151) 02/05/2012
(732) SC FARMATRADE IMPORT

(540)

farmaGLOVES MĂNUŞI
DE EXAMINARE

NESTERILE DIN LATEX

roşu (pantone 485C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

Kids dental

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 27.03.01;
27.05.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.

SRL, STR. CĂLĂRAŞI NR. 291, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EXPORT SRL, STR. LT. AVIATOR
IULIU TETRAT NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gri (pantone 423C),

(210) M 2012 02711 (111)172001
(151) 25/04/2012
(732) SC PRODAL 94 SRL, 

STR. DRUMUL ÎNTRE TARLALE 
NR.1, JUDEŢUL ILFOV, 
COMUNA CERNICA, ILFOV, 
ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, 
SECTOR  3, BUCUREŞTI, 030602 (210) M 2012 02861 (111)172111

(151) 03/05/2012
(732) SC KIDS DENTAL SRL, 

STR. GH. LAZĂR BL. 85, ET. 10, 
AP. 39,JUDEŢUL TIMIŞ, 
TIMIŞOARA,  300386, ROMANIA

───────
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(540)

Dr.Radiator

(531) Clasificare Viena: 19.13.25; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
40. Prelucrarea materialelor.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(540)

NATURHELP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice pentru îmbăiere, loţiuni
pentru îmbăiere, săruri pentru îmbăiere,
preparate pentru curăţare, cosmetice, tămâie,
produse cosmetice pentru slăbit, beţişoare de
vată pentru uz cosmetic, deodorante pentru uz
personal, loţiuni pentru păr, detergenţi lichizi
pentru rufe, creme pentru buze, loţiuni pentru uz
cosmetic, produse pentru demachiere, lac pentru
unghii, parfumuri, creme pentru pantofi, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru curăţarea
pielii, produse pentru îmbăiere, uleiuri de corp,
produse hidratante, loţiuni, creme, săpunuri,
produse pentru protecţie solară, produse de
toaletă, apă de toaletă, pudră de talc, şampoane,
pastă de dinţi, produse pentru spălat, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru copii, uleiuri pentru
păr, uleiuri pentru faţă, uleiuri pentru corp, uleiuri
anticelulitice, săpunuri hand made, cosmetice
hand made, şampon hand made, pudre (toate
aceste produse fiind numai pe baza de
ingrediente naturale).
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari, plasturi
şi materiale pentru pansamente, dezinfectante,
aditivi nutritivi de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, antiseptice, băi
medicinale, balsamuri de uz medical, băuturi
dietetice de uz medical, beţişoare fumigante,
bomboane de uz farmaceutic, calmante, cărbune
de lemn de uz farmaceutic, cataplasme,
ceai medicinal, decocturi de uz farmaceutic,
depurative, digestive de uz farmaceutic, făină
de uz farmaceutic, febrifuge, grăsimi de uz
medical, gumă de mestecat de uz medical,
ierburi medicinale, infuzii, laxative, loţiuni
de uz farmaceutic, medicamente balsamice,
nămoluri balsamice, nămoluri medicinale, pâine
pentru diabetici, pomezi de uz medical,
loţiuni medicinale, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, purgative, rădăcini
medicinale, remedii de uz dentar, remedii pentru
medicina umană, alge de uz medicinal, săruri

(210) M 2012 02972 (111)172141
(151) 08/05/2012
(732) LEORDA DIEGO ANTONIO, 

STR. PETRU MAIOR NR. 7, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
011261, ROMANIA

(210) M 2012 03125 (111)172083
(151) 05/06/2012
(732) VEZETEU IONICA SIMONA, 

ŞOS. PĂCURARI NR. 67, BL. 478, 
SC.A, ET. 6, AP. 22, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA
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29. Uleiuri pentru gătit, polen (pentru
alimentaţie).
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, cereale, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, sirop
de melasă, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, produse apicole, miere si amestecturi
de miere cu plante, propolis (pentru alimentaţie
umană), lăptişor de matcă (pentru alimentaţie
umană), alge (condimente), (toate aceste
produse fiind numai pe baza de ingrediente
naturale).
31. Polen (materie primă), alge (pentru
alimentaţie umană).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (toate aceste produse fiind numai pe
baza de ingrediente naturale).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3, 5, 30, 32 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere în mod comod, servicii de
comercializare cu amănuntul si cu ridicata în
orice formă: ambulant, în magazine, depozite, on
line, prin telefon, prin corespondenţă, cu livrare
la domiciliu, sau orice alt mijloc de comunicare la
distanţă pentru produsele de la clasele 3, 5, 30,
32, distribuţie, reţea de distribuţie, magazine, lanţ
de magazine, publicitate şi reclamă, inclusiv prin
pagina web, promovarea produselor în domeniu,
informări comerciale şi prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare, servicii de
import-export, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou şi orice
altă activitate ce poate fi cuprinsă in clasa 35.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igiena şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură, consultanţă,
servicii, asistenta în domeniul medical,
farmaceutic, nutriţie, estetică, aromoterapie,
masaj, cosmetică (toate aceste servicii bazandu-
se numai pe produse pe baza de ingrediente
naturale).

───────

(210) M 2012 03186 (111)172132
(151) 15/05/2012
(732) SC MARTENS SA, STR. GRIGORE

VENTURA NR. 1, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 6200, ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE PAUL,
ALEEA COMPOZITORILOR NR. 1,
BL. E 21, AP. 35, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI

(540)

Ma Donna ORIGINAL
WhiteBeer

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 24.09.02;
25.01.19; 27.05.24; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere.

de uz medical, săruri de uz medical pentru
baie, scoarţă de copac de uz farmaceutic,
sedative, siropuri de uz farmaceutic, suplimente
alimentare minerale, supozitoare, tincturi de
uz medical, tizane, uleiuri de uz medical,
unguente de uz farmaceutic, zahăr de uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
nutritive, suplimente naturiste, produse para-
farmaceutice, suplimente pe  baza de plante, 
adjuvante pentru scopuri  medicale, vitamine si
minerale  sub  forma de capsule, comprimate,
tablete,  pudra   sau  lichid  (de  uz  medical),
lăptişor de matcă (de uzmedical), uleiuri pentru
aromoterapie,  uleiuri  afrodisiace,  uleiuri 
relaxante,  alge  de  uz  medical (toate  aceste 
produse fiind numai pe baza de ingrediente 
naturale).

(591) Culori revendicate: albastru, roşu,
galben, cărămiziu
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35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor proprii din clasa 32 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

───────

(540)

ISRO SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 01.11.08; 03.07.01;
26.01.18; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate
de vanzare, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(540)

HARU Teppanyaki & Sushi

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
27.05.09; 29.01.01

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2012 03321 (111)172120
(151) 22/05/2012
(732) SC ISRO SOLUTIONS SRL, 

STR. GHEORGHE BRĂTIANU 
NR. 44,  SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
011414,ROMANIA

(210) M 2012 03394 (111)172101
(151) 24/05/2012
(732) NEGULESCU EMILIAN, 

STR. TRAIAN NR. 129, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru, auriu,
negru
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(540)

Waterfall Quality doesn't
have to be expensive

(531) Clasificare Viena: 07.15.05; 27.05.11;
29.01.13

clase:
6. Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în
alte clase, minereuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2012 04763 (111)171986
(151) 27/07/2012
(732) ASOCIATIA MESTERILOR

(540)

ASOCIATIA MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 26.01.16;
09.01.06; 01.01.02; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii, ceasuri şi instrumente de măsurare
a timpului.
18. Piele, imitaţii de piele, produse din aceste
materiale, bice şi articole de şelărie.
20. Produse din lemn, plută, stuf, trestie, răchită,
os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de
mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic,
mobilier, oglinzi, rame.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, material pentru perii, materiale de
curăţare, sticlărie, porţelan şi faianţă.
24. Ţesături şi produse textile, cuverturi de pat,
de masă.
25. Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
26. Dantele şi broderie, panglici, şnururi, nasturi,
capse, copci, flori artificiale.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni de Crăciun.

(210) M 2012 03639 (111)172110
(151) 05/06/2012
(732) SC LINDA ECOTIL SRL, 

NR. 227, LOCALITATEA 
PRELIPCA,  JUDEŢUL SUCEAVA, 
ORAS SALCEA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru, bleu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591)   Culori  revendicate:  albastru,  verde,
cărămiziu, alb

POPULARI CLUJENI, 
CALEA DOROBANŢILOR NR. FN, 
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, 
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1017

29. Carne, peşte, păsări, vânat, legume
conservate, uscate, gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
30. Preparate din cereale, pâine, patiserie şi
cofetărie, îngheţată, miere, muştar, oţet, sosuri,
condimente.
32. Băuturi nealcoolice, sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate pentru prepararea băuturilor.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasele
14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
35 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de import-export.

───────

(210) M 2012 04939 (111)171979
(151) 02/08/2012
(732) CENTRUL DE PROIECTE

CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTI-
ARCUB, STR. BATIŞTEI NR. 14,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020932,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, OP
77 - CP 216, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

GABROVENI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii in legatura cu activitatile culturale.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, toate aceste servicii
in legatura cu activitatile culturale.
41. Activităţi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, toate aceste servicii in
legatura cu activitatile culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, toate
aceste servicii in legatura cu activitatile culturale.

───────

(210) M 2012 04941 (111)171978
(151) 02/08/2012
(732) CENTRUL DE PROIECTE

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL, OP
77 - CP 216, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

CULTURALE AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BUCURESTI-
ARCUB, 
STR. BATIŞTEI NR. 14,SECTOR 2, 
BUCUREŞTI, 020932, ROMANIA
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(210) M 2012 05056 (111)172011
(151) 08/08/2012
(732) BRATU VIOREL, STR. CERNA

NR. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MISS ORADEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(540)

CAFFE OLIVO

(531) Clasificare Viena: 27.05.14; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2012 05305 (111)172005
(151) 21/08/2012
(732) K-SPORT 2002 IMPEX SRL,

STR. VALEA OLTULUI NR. 141,
COMPLEX A.N.L. BRÂNCUŞI,
LOCUL B2-003, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

K-SPORT 2002
Zâmbetul trupului

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.15;
29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2012 05424 (111)172044
(151) 28/08/2012
(732) ASOCIATIA OLIMPIA RAMNICU

SARAT 2010 CLUB SPORTIV,
STR. EROILOR NR. 29 BIS,
JUDEŢUL BUZĂU, RÂMNICU
SĂRAT, ROMANIA

(540)

OLIMPIA RAMNICU SARAT
2010 CLUB SPORTIV

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

35. Publicitate,  gestionarea  afacerilor 
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

(210) M 2012 05120 (111)171949
(151) 09/08/2012
(732) SC MARTY PAN SRL, 

STR.VICTOR BABEŞ NR. 39, 
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2012 05512 (111)172136
(151) 30/08/2012
(732) PETROVAN MARIANA IULIANA,

(540)

restaurant & bar
Crema del Mary

(531) Clasificare Viena: 11.03.04; 27.05.09;
27.05.01; 11.03.20

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2012 05686 (111)172079
(151) 06/09/2012
(732) BRATU VIOREL, STR. CERNA

NR. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MISS & MISTER MAMAIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2012 05798 (111)172087
(151) 11/09/2012
(732) NASUI CLAUDIU IULIUS GAVRIL,

(540)

SoLib

(531) Clasificare Viena: 14.01.13; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

STR. NICOLAE JIGA NR. 48, 
JUD.BIHOR, ORADEA, ROMANIA
PETROVAN IOAN CALIN, 
STR.NICOLAE JIGA NR. 48, AP. 3,
JUD.BIHOR, ORADEA, ROMANIA

B-DUL NICOLAE BĂLCESCU 5,
BL. DUNĂREA 1, SC. 3, AP. 68,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2012 05806 (111)172082
(151) 11/09/2012
(732) SC BLUE OCEAN MARKETING

SRL, STR. FORTUNEI NR. 64-66,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012878,
ROMANIA

(540)

CAFELE PREMIATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.15; 24.05.01;
27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 00091 (111)172103
(151) 10/01/2013
(732) SC BAREST SRL, NR. 108,

JUDEŢUL COVASNA, VALEA
CRIŞULUI, 527165, ROMANIA

(540)

B Restaurant Bastion Cafe

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.11;
27.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(740) SC HARCOV API SRL, 
STR.NICOLAE IORGA NR. 61, 
BL. 10 E,SC. B, AP. 9, 
JUDEŢUL COVASNA,  
SFANTU GHEORGHE, 
520089,  ROMANIA
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(540)

PLASMASERV
PROFESIONISTI ÎN
SUDARE ŞI TĂIERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.02;
01.03.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Aparate de tăiat cu arc electric.
9. Aparate de sudat electrice, aparate de sudat
cu jet de plasma, aparate de sudat cu plasmă,
aparate de sudat cu electrod şi învelit.
35. Gestionarea afacerilor comerciale,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de import-export, lucrări de birou,
publicitate inclusiv prin pagină web.
40. Servicii de sudare cu gaze protectoare.

───────

(210) M 2013 00629 (111)172116
(151) 31/01/2013
(732) FUNDAŢIA OLGA GUDYNN,

STR. EROU IANCU NICOLAE
NR. 5, VILA 1, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ROMANIA

(540)

THE BRIDGE
SCHOOL MAGAZINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.11;
27.05.15; 29.01.13

(210) M 2013 00122 (111)172046
(151) 14/01/2013
(732) CSEGEDI CSONGOR, 

STR. CÂMPULUI NR. 25, 
JUDEŢULMUREŞ, 
TÂRGU-MUREŞ,ROMANIA
VARZAR TIBERIU VLADIMIR,
STR. AMSTERDAM NR. 13,
JUDEŢUL MUREŞ, TÂRGU-
MUREŞ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, fotografii, papetărie,
adezivi pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase).
41. Activităţi sportive.

───────
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(210) M 2013 00788 (111)172130
(151) 07/02/2013
(732) MUNICIPIUL ODORHEIU

(540)

ANNO MDCCLVII
SIGILLUM SICULICALIS

EDIS UDVARHELY

(531) Clasificare Viena: 02.01.04; 24.01.11;
24.01.13; 24.07.01; 24.09.05; 26.01.04;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Tipărituri ale primăriei, diferite publicaţii ale
primăriei.
35. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale, cuprinsă în această clasă, în
special: gestionarea şi administraţia afacerilor,
controlul legalităţii, eliberarea, modificarea şi
viza autorizaţiilor pentru persoane fizice,
asociaţii familiale şi societăţi comerciale
conform prevederilor legale, informaţii pentru
întreprinzători, analiza bugetului municipal,
analiza preţurilor de cost, servicii de publicitate,
informaţii statistice, contabilitate, consultanţă
în probleme de personal, licitaţii, studii
economice, studii de piaţă, pronosticuri
economice, gestionarea şi ţinerea în evidenţă

a datelor referitoare la impozite şi taxe
locale, gestionarea şi evidenţa certificatelor
de căsătorie, certificatelor de naştere şi de
deces, evidenţa şi organizarea datelor prin
intermediul fişierelor informatice, cercetarea
opiniei publice, pregătirea statelor de plată,
eliberarea autorizaţiilor de publicitate pentru
plasarea reclamelor în zonele publice ale
municipiului, servicii de secretariat, lucrări de
birou, organizarea expoziţiilor şi a târgurilor
pentru promovarea reputaţiei municipiului.
36. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale, cuprinsă în această clasă, în special:
administrarea patrimoniului municipal (bunuri
imobiliare), managementul bunurilor imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare, plasamente de
fonduri, expertiză fiscală şi estimări privind plata
impozitelor şi taxelor, expertize în domeniul
economic, consultaţii financiare, informaţii
financiare, emitere obligaţiuni, închirieri de
birouri, sponsorizări, subvenţii, planificarea
financiară.
37. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale în domeniul construcţiilor, reparaţiilor şi
serviciilor de instalare.
39. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale în domeniul transportului şi serviciilor de
organizare călătorii.
41. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale în domeniul educaţiei, instruirii,
divertismentului, activităţilor sportive, culturale şi
de tineret, înregistrări audio şi video.
42. Activitatea speficică administraţiilor publice
locale, cuprinsă în această clasă, în special:
consultaţii în domeniul arhitecturii, planificare
urbanistică, servicii juridice, inginerie, elaborarea
programelor de calculator, cercetări ştiinţifice în
domeniul economic.
43. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale în domeniul serviciilor de alimentaţie
publică şi în domeniul serviciilor de cazare
publică.
44. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale în domeniul serviciilor medicale, serviciilor
veterinare, serviciilor de igienă şi de îngrijire a
frumuseţii, serviciilor de agricultură, horticultura
şi de silvicultură.
45. Activitatea specifică administraţiilor publice
locale în domeniul serviciilor personale şi
sociale, destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
în domeniul serviciilor de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, precum şi
activitatea de protecţie civilă.

───────

SECUIESC, PIAŢA PRIMĂRIEI
NR. 5, JUDEŢUL HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, 
STR.NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089,
COVASNA, ROMANIA
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(210) M 2014 08490 (111)172097
(151) 19/12/2014
(732) DERMO LINE COSMETICS

SRL, STR. DOROBANŢI, NR. 59,
CAMERA 1, JUD. MEHEDINŢI,
DROBETA TURNU SEVERIN,
ROMANIA

(540)

LagrendCosmetics
Dermo Line Cosmetics
ACROSS THE WORLD

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 26.01.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.

───────

(210) M 2015 03776 (111)172081
(151) 04/06/2015
(732) ASOCIATIA RETROMOBIL CLUB

ROMANIA, STR. ZEICANI NR. 13A,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040791,
ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ
ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, STR. SOCULUI
NR. 51D, COMUNA CORBEANCA,
JUDEŢ ILFOV, SAT PETREŞTI

(540)

RETROMOBIL
CLUB ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 15.07.09;
03.07.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

8. Unelte, scule şi instrumente de mână,
acţionate manual, pentru autovehicule.
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific sau
tehnic în domeniul autovehiculelor.
12. Vehicule, accesorii şi piese de schimb.
16. Publicaţii promoţionale, afişe, standuri de
prezentare pentru afişe, materiale de instruire,
documentaţii tehnice, manuale de utilizare.
18. Articole din piele şi imitaţii din piele,
geamantane, valize, trollere, umbrele şi
bastoane, articole de şelărie.
25. Articole vestimentare (îmbrăcăminte).
28. Jucării, modele de vehicule la scară redusă,
vehicule (jucării), kit-uri de jucărie pentru
automobilism.
37. Reparaţii auto, servicii de finisare a
autovehiculelor, servicii de consultanţă şi
informaţii în domeniul reparaţiilor şi întreţinerii de
autovehicule.
41. Organizarea de conferinţe, seminarii,
competiţii sportive sau artistice şi expoziţii,
furnizarea de servicii specifice muzeelor,
consultanţă în domeniul organizării de
expoziţii, servicii de pregătire profesională
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şi antrenamente pentru competiţii sportive,
publicarea de afişe, broşuri.
42. Inspecţii auto, servicii de design interior
pentru autovehicule.

───────

(210) M 2015 04262 (111)172102
(151) 24/06/2015
(732) CIOCEANU AVRAHAM-MARIAN,

STR. DUMITRU PAPAZOGLU
NR. 1, BL. B5, SC. 1, PARTER,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RODUL SATULUI ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 05.01.15; 07.01.09;
09.01.08; 09.01.11; 24.07.01; 24.07.23;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

VALCO

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.01.12;
27.05.02; 29.01.12

clase:
33. Palincă, brandy şi rachiu de fructe.

───────

(210) M 2015 05898 (111)171985
(151) 03/09/2015
(732) SC OPTI-PLUS VISION SRL,

B-DUL CONSTRUCTORILOR
NR. 20A, CLĂDIREA IPROMET,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VINO SA VEZI!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(591)    Culori revendicate: albastru, galben,
maro, verde, roşu

(591) Culori revendicate: alb, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2015 05677 (111)171955
(151) 25/08/2015
(732) RUDOLF JELÍNEK a.s., 

STR. RAZOV NR. 472, 
VIZOVICE, 76312, CEHIA

(740) TEODORU & ASSOCIATES SRL,
BD. MĂRĂŞEŞTI NR. 2B, BL. A, 
SC.  2, PARTER, AP. 4 BIS, 
SECTOR 4,  BUCURESTI, 040254
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(210) M 2016 02448 (111)172080
(151) 05/04/2016
(732) ASOCIATIA RETROMOBIL CLUB

ROMANIA, STR. ZEICANI NR. 13A,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040791,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SOCULUI, NR.51D, SAT PETRESTI,
JUD. ILFOV, COM. CORBEANCA

(540)

RETROMOBIL Fest
(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.02;

27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activităţi sportive.

───────

(210) M 2018 04357 (111)172127
(151) 02/07/2018
(732) MELISA-CRISTINA ŢOLEA, STR.

CONDURASILOR NR. 71, BL. 61,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

MELISA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06142 (111)171954
(151) 18/09/2018
(732) Societatea Publică pe Acţiuni

Gazprom Neft (Gazprom Neft S.A.
(PJSC)), UL. POCHTAMTSKAYA,
DOM 3-5, LITER A, CH. POM.
1N, KAB. 2401, 190000 SANKT
PETERSBURG, RUSIA

(740) TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC. 1, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(540)

DRIVE Cafe PIZZa TOrTILLa

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 07604 (111)171953
(151) 12/11/2018
(732) PREMIER IMOBILIAR ACTIV

(540)

DRACULALAND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41.  Servicii de parcuri de amuzament,
servicii de divertisment, servicii de amuzament,
divertisment de televiziune, cluburi de noapte,
organizarea de competiţii, jocuri costumate,
prezentarea prestaţiilor live, facilităţi de recreere,
închirierea de jucării, instruirea de ateliere.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43. Servicii de unităţi de cazare, servicii
hoteliere, servicii de restaurant, rezervări pentru
cazare temporară, servicii de motel, hoteluri, bar,
cafenea.

───────

(540)

Santinela
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(540)

CDI CLAIRE Design Ideas

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.02;
27.05.13; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrație comercială,
administrarea afacerilor.
42. Servicii de cercetare, servicii de analiză
industrială.

───────

S.R.L., SOS. BUCURESTI -
PLOIESTI NR. 42-44, CORP B, 
ARIPA B2, ET. 3, CAM 10,
BANEASA BUSINESS AND
TECHNOLOGY PARK, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013696, ROMANIA

(210) M 2019 00091 (111)172143
(151) 09/01/2019
(732) SC ANTEBIT SRL, 

STR. TOAMNEI NR. 18A, 
COMUNA CHIAJNA,
JUDEȚUL ILFOV, 
SAT DUDU, ROMANIA

(210) M 2019 00120 (111)172090
(151) 10/01/2019
(732) SC CLAIRE IDEAS SRL, 

STR. SFÂNTUL PANTELIMON 
NR.24, CAMERA 3, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu (HEX
#dd9b51), galben (HEX #f6e27b),
maro închis (HEX #462523), bej (HEX
#f6f2c1), maro deschis (HEX #c3aa83;
HEX #be9663)

(740) CABINET DOINA ȚULUCA, 
B-DULLACUL TEI NR. 56, BL. 19, 
SC. B, AP. 52, SECTOR 2, 020392 , 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(540)

SCENA MISTERELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, intretinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

DECEMBRIE 1918 NR. 22, BL. 3,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032463, ROMANIA
IOANA CRISTINA MANEA, BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 22, BL. 3,
SC. 1, ET. 8, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032463, ROMANIA

(540)

Bade

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2019 00402 (111)172051
(151) 23/01/2019
(732) ANTENA TV GROUP S.A., 

BD. FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2019 00990 (111)172112
(151) 13/02/2019
(732) VASILE STEFAN TRUFAN, BD. 1
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(210) M 2019 01097 (111)172066
(151) 15/02/2019
(732) S.C. SOLARIS DISTRIBUTION

(540)

C T ClimaTronik
In conformitate cu art. 23 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
1020708/19.08.2019, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: ClimaTronik

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 02586 (111)172064
(151) 04/04/2019
(732) KLAUSS FASHION SRL, ALEEA

ILIOARA NR. 2, ALEEA ILIOARA
NR. 2BIS, BL. PM30, SC. A, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Klauss Fashion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte pentru femei.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────

(540)

Brainy Kids Club Din
pasiune pentru educatie

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.05.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

S.R.L., 
STR. STÂNJENEILORNR. 8, 
BL. 29, SC. A, ET. 8, AP.  52, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
negru

(210) M 2019 02733 (111)171966
(151) 09/04/2019
(732) SC SAVNY MEDIA SRL, 

STR. INSTITUTULUI NR. 49, 
JUDEȚUL ILFOV, CORBEANCA, 
ILFOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: violet (Pantone
266), albastru (Pantone 2748), albastru
(Pantone 287)

───────
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(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(540)

Da sau Nu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

clase:
28. Jocuri, jucării, aparate pentru sporturi şi
jocuri diverse, jocuri de societate (board games),
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.

───────

PO BOX 176, THESSALONIKI,
OREOKASTRO, 57013, GRECIA

(740) CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA, STR. BIBESCU
VODĂ NR. 2, BL. P5, SC. 2, AP. 25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(540)

Cu gura până la urechi

(531) Clasificare Viena: 02.09.08; 02.09.10;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării, aparate pentru sporturi şi
jocuri diverse, jocuri de societate (board games),
articole de gimnastică şi sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2019 04336 (111)172104
(151) 17/07/2019
(732) ZARMAN LOGISTIC SRL, STR.

STEJARULUI NR. 26F, COMUNA
DOBROESTI, JUD. ILFOV, SAT
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ELASTIX SHOP

(210) M 2019 03703 (111)172012
(151) 17/05/2019
(732) AS COMPANY SA, 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2019 03704 (111)172004
(151) 17/05/2019
(732) AS COMPANY SA, IONIA STREET,

(591) Culori revendicate:  alb, negru, roşu
(Pantone 485C)

IONIA STREET, PO BOX 176, 
THESSALONIKI,OREOKASTRO, 
57013, GRECIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 04337 (111)172074
(151) 17/07/2019
(732) ZARMAN LOGISTIC SRL, STR.

STEJARULUI NR. 26F, COMUNA
DOBROESTI, JUD. ILFOV, SAT
DOBROESTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ELASTIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 05068 (111)171959
(151) 09/07/2019
(732) MIKI COMPANY TOP SRL,

(540)

M CASA MÎNDRU
CAMERE DE ÎNCHIRIAT

In conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei nr. 218547/23.12.2019,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: CAMERE DE INCHIRIAT.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 01.01.04; 25.01.25

clase:
43. Servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de cazare temporară, pregătirea şi servirea
oaspeţilor cu preparate culinare şi băuturi
tradiţionale.

───────

STR. SARMAS NR. 607A, 
JUD.HARGITA, SARMAS, 
HARGHITA,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, 
STR. FAGETULUI NR.144, 
BL. ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANȚA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 05178 (111)171975
(151) 13/07/2019
(732) BUMBAGR SRL, STR. MOȘ ION

(540)

bumbag R small on the
outside. big on the inside.

(531) Clasificare Viena: 17.05.09; 26.01.16;
26.01.18; 27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2019 05564 (111)171958
(151) 30/07/2019
(732) S.C. PASTEL AGE S.R.L.,

STR. LOCOTENENT COLONEL
CONSTANTIN MARINESCU
NR. 33 B, PARTER, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

pastel the bright
touch for your brand

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 06018 (111)172084
(151) 20/08/2019
(732) REVNIC FLORINA IOANA

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. ALUMINEI NR. 37A, ET. 2,
AP. 53, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 11-12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

SPUNE-MI O POVESTE
cu Ioana Revnic

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

ROATĂ NR. 1, BL. 11F, SC. B, 
AP.21, JUD.PRAHOVA, PLOIEȘTI,  
PRAHOVA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
137 C), roşu (Pantone 179 C), negru
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(210) M 2019 06043 (111)171952
(151) 21/08/2019
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

FOTBAL ALL INCLUSIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.01

clase:
9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicații săptămânale
ce pot fi descărcate informat electronic de
pe internet, publicații electronice descărcabile,
publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, ziare electronice descărcabile,
aplicație software pentru televizoare, software
de calculator pentru televiziune, software de
aplicații informatice pentru televizor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, software de calculator
pentru publicitate, software de învățare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spațiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software pentru
organizarea si vizualizarea de imagini digitale si
fotografii.

STR. CETĂȚII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicații educative,
publicații  promoționale,  publicații  periodice,
publicații  de  reclame, publicații periodice 
tipărite,  reviste  [publicații periodice],  ziare, 
reviste si ziare sportive, reviste ca suplimente 
la  ziare,  buletine informative, material  didactic 
si de instruire.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoționale, pregătire de publicații
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare, în
format electronic, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate televizată, publicitate
radio și de televiziune, producție de publicitate
televizata si radiofonica, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, publicitate radiofonică,
producție de reclame radio, producție de
clipuri publicitare pentru radio, publicitate online,
crearea  materialului  publicitar, publicitate  și
reclamă,  închiriere  de  spațiu  publicitar  și 
material  publicitar,  producție  de  material 
publicitar  și  anunțuri  publicitare, publicitate, 
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
concepere,  realizare,  producție  de material 
publicitar,  închirieri  de  spațiu  publicitar,
furnizare de spații publicitare, producție de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitala,
servicii promoționale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
producție de material publicitar vizual, închiriere
de spațiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate și marketing, servicii de agenție de
publicitate, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacție in scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, servicii de editare de texte
publicitare, compilare, producție și diseminare de
material publicitar, furnizare de spațiu publicitar
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38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicații electronice, emisiuni televizate,
difuzare de programe de televiziune, difuzarea
la radio și televiziune, comunicare de informații
prin televiziune, transmitere de programe
de televiziune, difuzare de programe de
televiziune retransmise prin conectarea cablului
la receptoarele de televiziune, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, transmisie
de date computerizate prin televiziune, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, transmitere de programe
radio și de televiziune, transmitere de ghiduri
de programe de televiziune interactive, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie și difuzare fără fir de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere de

42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, Servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la

în medii electronice, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, servicii de asistență și
consultanță   pentru   publicitate,   marketing   și
promovare,  publicitate  în  presa  de  interes
general și în presa de specialitate, publicitate
prin intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, procesare de cuvinte,
de informații, de date, compilare și sistematizare
de informații într-o bază de date computerizată.

programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio și televiziune, inclusiv
prin rețele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informații cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitala,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informații prin
radio, servicii de informare prin radio, servicii de
radiodifuziune prin internet, difuzare de informații
financiare / economice prin radio, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală și prin
cablu, radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio și televiziune prin satelit, servicii de
agenție de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu, fumizare
de jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuție și buletine informative
electronice pentru transmisia și diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spațiu multimedia on-line unde terții
pot încărca, accesa, comenta și clasifica text,
conținut grafic, fotografic, video și/sau audio,
transmitere și punere în comun (sharing) de știri,
informații, imagini, înregistrări video și audio,
servicii de radiodifuziune, servicii de agenții
de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicații electronice, rețele de computere
și internet, furnizarea accesului la fotografii,
informații interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, informații
în domeniul știrilor, furnizate on-line dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
asigurare de acces și închiriere de timpi de acces
la bază de date computerizate sau la informații
on-line, , transmisie și recepție [transmisie] de
informații din bazele de date prin intermediul
rețelei de telecomunicații, asigurarea accesului
la telecomunicații și a legăturilor la bazele de
date computerizate și la internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe internet,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii
si a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conținut media si de informații, comunicare prin
bloguri online.
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program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea fi publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră optică,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
destinat utilizării în aplicații pentru monitorizarea
radiodifuziunii, programare de software pentru
publicitate online, proiectare de pagini web
în scopuri publicitare, găzduire de spațiu
de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse si servicii, crearea fi
proiectarea pentru terți de indexuri de informații
bazate pe site-urile web [servicii de tehnologia
informației] , proiectarea, dezvoltarea și/sau
implementarea de software de computere fi
soluții de internet, actualizarea fi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea și/sau întreținerea website-urilor
pentru alții, proiectarea și dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
și dezvoltarea de interfețe pentru programarea
de aplicații, proiectarea, administrarea și
monitorizarea website-urilor de rețele de
socializare din internet, informații, sfaturi și
consultanță pentru serviciile menționate mai
sus, prelucrare și prezentare de informații
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date și de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare și
furnizare de pagini principale și pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line și internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terți (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
și dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare și dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terți, design, desene
și texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen și
redactare la comanda de pagini web pentru o
rețea globală de calculatoare, proiectare grafică,
desen  și  redactare  la  comandă  pentru 
compilare de pagini web pe internet, creare de
 pagini pentru rețele (pagini principale),  creare, 

dezvoltare,  perfecționare  și  adaptare  de 
programe  de  prelucrare  a datelor  și/sau 
fișierelor de date (inclusiv paginimultimedia și
pagini  principale)  pentru  terți, creare  și 
actualizare  de  pagini  principale pentru  rețele 
de calculatoare, proiectare,elaborare și creare
de  pagini  diseminate  prin rețele  de 
calculatoare,  furnizare  de  pagini principale 
și/sau  adrese  poștale  electronice pentru  terți, 
creare,  proiectare,  dezvoltare, consultare, 
găzduire,  administrare,  promovare,
personalizare, implementare și exploatare de
site-uri web pentru terți și găzduire, gestionarea
de site-uri web în general și pentru terți, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
asistență tehnică și creare de stații web,
găzduire de site-uri web ale terților pe un
server, pentru o rețea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă și/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanță în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării și utilizării site-urilor
web și servicii on-line, consultanță profesională
și asistență pentru crearea de site-uri web
statice și dinamice, furnizare de programe
de calculator în rețele de date, în special
pe internet și world wide web, consultanță,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistență
tehnică și alte servicii tehnice și de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului și site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare si personalizare de
aplicații software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare si găzduire de pagini web
personalizate, proiectare de pagini web în
scopuri publicitare, crearea si întreținerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, design de pagini
principale  si  pagini  web,  găzduire  de  date,
fișiere,  aplicații  si  informații  computerizate,
dezvoltare de software deaplicații pentru livrare
de continui multimedia, furnizare de servicii 
de aplicații informatice,si anume găzduire de 
aplicații  software  de calculator  pentru  terţi, 
creare,  programare, proiectare  întreținere  si 
actualizare  de  pagini web,  închiriere  de 
aplicații  informații,  crearea de  aplicații 
informatice,  găzduire  de  spațiu de  memorie 
electronic  pe  internet  pentru publicitatea  la 
produse  fi  servicii,  proiectare, dezvoltarea, 
actualizare  si  întreținerea  bazelor de  date,
reconstrucție  de  sisteme   de  baze   de  date,
pentru  alte  persoane,  proiectare si  dezvoltare
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───────

(210) M 2019 06571 (111)172017
(151) 13/09/2019
(732) PASTRAVARIA VALEA STANII

(540)

PĂSTRĂVĂRIA VALEA
STÂNII ZĂGANU

(531) Clasificare Viena: 03.09.10; 06.03.01;
06.03.05; 06.01.02; 25.01.19; 27.05.01;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Păstrăv, extracte din păstrăv, produse
alimentare pe bază de păstrăv, conservate,
congelate uscate.

───────

(210) M 2019 06735 (111)172022
(151) 19/09/2019
(732) ETIC PRODUCTION CONCEPT

SRL, STR. VASILE ALECSANDRI
NR. 1B, BL. 1, AP. 17, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MIX'N'MATCH CHALLENGE
Embrace The Adventure

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.25;
11.03.02; 26.04.02; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

de software pentru baze de dateelectronice,
servicii  de  stocare  electronică  pentru arhivare 
de  baze  de  date,  imagini  si  alte date 
electronice, proiectare si dezvoltare desoftware
pentru gestionarea bazelor de date,  ezvoltare,
actualizare si întreținere de software si sisteme 
de  baze  de  date,  asigurarea  utilizării 
temporare de software online  nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreținere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronica de fotografii, fișiere
audio, de conținut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informații.

ZAGANU SRL, STR. CUZA VODĂ
NR. 4, CONSTRUCȚIA C1, 
JUD.PRAHOVA, SLĂNIC, 
PRAHOVA,  ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTIALA LAZAR ELENA, 
STR.  UNIRII 16C, AP.12, JUD. BUZAU,
BUZAU, OP 1 CP 52

(591) Culori revendicate: albastru, bej, 
verde,galben, roșu

(740) KEYPI-AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. TURDA, NR.127, BL. 2, SC. C, 
AP. 91, SECTOR 1,BUCURESTI, 
ROMANIA

35. Servicii  de  publicitate,  marketing  si
promovare a competițiilor de barmani, prin toate
mijloacele  de  comunicare, inclusiv online prin
rețele sociale, website propriu/ale terților sau
platforme    multimedia,    informare,  asistență,
informații   comerciale   şi  consiliere  pentru
barmani referitoare la  înscrierea si  participarea
la    concursuri    si    competiții    de    barmani,
producția  de  clipuri  publicitare, publicarea  de 
texte  publicitare  in  mediul  online  și   offline,
postarea   de  afișe  publicitare,  răspândirea 
materialelor   publicitare  şi  de  promovare, 
compilarea  publicitare   in   mediul   online   și 



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1036

41. Organizarea, coordonarea, planificarea si
desfășurarea de competiții de/pentru barmani cu
scop de divertisment, servicii de educație
în domeniul consumului responsabil de băuturi
preparate de barmani profesioniști.

───────

(210) M 2019 06864 (111)172019
(151) 25/09/2019
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

(540)

CARNOGEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2019 07301 (111)172010
(151) 14/10/2019
(732) FLORIN-COSMIN CHECHIȘAN,

STR. DRISTORULUI NR. 97-119,
BL. 63, SC. 4, ET. 9, AP. 906,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Keky
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

offline,     postarea      de     afișe      publicitare,
răspândirea   materialelor  publicitare  şi  de
promovare,  compilarea    statisticilor    şi   a
informațiilor  în  baze   de   date   computerizate,
toate acestea  in  legătură  cu  competițiile de 
barmani,  naționale  sau internaționale.

ŞOSEAUA TAMAŞI, NR.20, HALA
6A, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2019 07400 (111)172146
(151) 17/10/2019
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, STR. CONSTANTIN
ARICESCU NR. 18, ET. 5, AP. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Assista Sinufen

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 27.05.15; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(540)

Pescaria lui Matei TAKEAWAY

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, alb, gri, roz

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea  afacerilor,  lucrări  de  birou.

(210) M 2019 07432 (111)172126
(151) 17/10/2019
(732) MATEI TAKEAWAY SRL, 

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 2A, 
BL. L66,AP.1, JUD. CONSTANŢA, 
CONSTANŢA, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, SC. C, AP. 91,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,  
ROMANIA

(591)    Culori revendicate: albastru închis, 
alb,galben

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.
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43. Servicii de catering, servicii de mâncare
la pachet, servicii oferite de restaurante şi
restaurante cu autoservire.

───────

(210) M 2019 07560 (111)172026
(151) 23/10/2019
(732) SNICK AMBALAJE SI

(540)

snick estore

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 27.05.17; 29.01.01

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 07561 (111)172027
(151) 23/10/2019
(732) SNICK AMBALAJE SI

(540)

snick ecoFRIENDLY

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.11.11;
27.05.12; 27.05.08

CONSUMABILE SRL, 
ALEEAINDUSTRIILOR NR. 5, 
NR.CADASTRAL 63012, 
JUD. BUZAU,BUZAU, BUZĂU, 
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJUL 1,BIROU 1.02, SECTORUL 5, 
050726, BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

CONSUMABILE SRL, 
ALEEAINDUSTRIILOR NR. 5, 
NR.CADASTRAL 63012, 
JUD. BUZAU, BUZĂU, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., 
CALEA13 SEPTEMBRIE NR. 90, 
ETAJUL 1,BIROU 1.02, SECTORUL 5,
 050726 BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
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administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2019 07709 (111)172006
(151) 30/10/2019
(732) S.C. TELEGRAF FABRICA DE

(540)

BusinessPedia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(540)

avenue
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 209588/05.06.2020, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

elementului figurativ constând din patru stele.

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 09071 (111)172015
(151) 18/12/2019
(732) S.C. AUTOHTON LOCAL S.R.L.,

STR. N. ROZNOVANU NR. 140,
JUD. NEAMT, ROZNOV, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AUTOHTON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

CONTINUT S.R.L., ALEEA BRAN
NR. 4, BL. 93, SC. 3, ET. 3, AP.  45, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2019 08550 (111)172133
(151) 29/11/2019
(732) SC FAIR IMPEX 3 SRL, 

STR. ELENA DOAMNA NR. 31, 
JUD  GALATI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA
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21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

RAMAN CU TINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, servicii de forumuri de
discuţii pe internet, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi de programe radio, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(540)

CESAR'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2019 09193 (111)172052
(151) 24/12/2019
(732) ANTENA TV GROUP S.A., 

BD. FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(210) M 2020 00176 (111)172088
(151) 14/01/2020
(732) S.C. PALMICOR S.R.L., 

STR. FERDINAND NR. 1, 
JUDEŢ  VÂLCEA, RÂMNICU 
VÂLCEA,  ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, BL.9, AP. P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA  640, 
OFICIUL POSTAL 3, GHISEUL2, 
JUD. BRASOV, 500167,BRAȘOV, 
ROMANIA
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(210) M 2020 00257 (111)172147
(151) 17/01/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. COPILULUI NR. 14-18,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LaMinut

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18; 29.01.13

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 00314 (111)172050
(151) 20/01/2020
(732) SERENA - MARIA LUPU –

(540)

Dr. Lupu

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, îngrijire
medicală, servicii de asistenţă medicală oferite
de o clinică dentară, servicii stomatologice,
stomatologie estetică, servicii de ortodonție,
chirurgie, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────

FILIPOIU, STR. EMIL RACOVIŢĂ
NR. 47, JUD. ILFOV, 
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
FLORIN LUPU, STR. EMIL
RACOVIŢĂ NR. 47, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.  19, SECTOR 1, BUCURESTI, 
010497,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 00444 (111)172023
(151) 23/01/2020
(732) CREDIT EUROPE BANK

(ROMANIA) SA, BD. TIMIŞOARA
NR. 26Z, CLĂDIREA ANCHOR
PLAZA, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CEB Diamond Platinum
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 00448 (111)172003
(151) 23/01/2020
(732) UPFIT SRL, STR. TEIULUI NR. 11,

BL. 29, AP. 32, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UPFIT

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.07; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială, 
STR.POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,  ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ SRL, 
CALEA ARADULUI NR. 33, AP.7, 
JUDEŢULTIMIŞ, TIMIŞOARA, 
300629, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, roşu,
albastru, galben

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,  audiovizuale,  optice,  de 
cântărire,  de  măsurare, de  semnalizare,  de 
detectare, de testare, deverificare, de salvare
și  didactice,  aparate  si  instrumente  pentru 
conducerea,  distribuirea,  transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate  și  instrumente  pentru 
înregistrarea, transmiterea,  reproducerea  sau 
procesarea  sunetului, imaginilor  sau  datelor, 
suporturi   media   înregistrate  și  descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,  mecanisme  pentru  aparate  cu 
preplată,  case  de marcat,  dispozitive  de 
calculat,  calculatoare  și  dispozitive  periferice 
de  calculator,  costume  de  scafandru, măști 
pentru  scafandri,  tampoane  de  urechi pentru 
scafandri, cleme nazale pentru scafandri și 
înotători, mănuși  de  scafandru,  aparate  de 
respirat sub  apă  pentru  înot  subacvatic,
extinctoare.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,  servicii  de  analiză  industrială,
cercetare  industrială  și proiectare industrială,
servicii  de control  al  calității  și  de 
autentificare,  crearea  și  dezvoltarea
calculatoarelor  și  a programelor de calculator.
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(210) M 2020 00565 (111)172007
(151) 29/01/2020
(732) SC ZETEA SRL, STR. PRINCIPALĂ

NR. 540, JUDEŢUL SATU MARE,
MEDIESU AURIT, 447185, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

PONTON

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 00777 (111)172118
(151) 04/02/2020
(732) BOUTIQUE CONCEPT STORE

SRL, ALEEA MESERIASILOR
NR. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR. 12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011941, ROMANIA

(540)

EDEN BOUTIQUE YOUR
JEWELRY STORE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea  afacerilor,  lucrări  de  birou,
toate acestea în legătură cu produsele de
îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea
capului.

(591) Culori revendicate: roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 00847 (111)172059
(151) 05/02/2020
(732) GENIUS NUTRITION S.R.L.,

ȘOSEAUA TAMAȘI, NR. 20, HALA
6A, JUDEȚ ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GLYCOGEX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sanătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și băuturi dietetice adapatate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2020 00848 (111)172060
(151) 05/02/2020
(732) SC GENIUS NUTRITION SRL,

(540)

SYNIFERA

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2020 00849 (111)172061
(151) 05/02/2020
(732) GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMAȘI, NR.20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV , BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CARNOGEN

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 24.15.13;
27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice

ŞOSEAUA TAMAŞI, NR.20, HALA
6A, JUDEŢUL ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA
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destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2020 00850 (111)172062
(151) 05/02/2020
(732) GENIUS NUTRITION S.R.L.,

ȘOSEAUA TAMAȘI, NR. 20, HALA
6A, JUDEȚ ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GREEN HD

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.24;
26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar.

───────

(540)

IRIS FLORARI DIN 1970

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.18; 27.07.01; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2020 00981 (111)171996
(151) 10/02/2020
(732) SC FLORARIA IRIS SRL, 

BD. AEROGARII NR.17, 
SECTOR1,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: bleumarin, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 01127 (111)172000
(151) 14/02/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

(540)

GAUDEAMUS

(531) Clasificare Viena: 20.07.01; 20.07.02;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.01

clase:
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, organizare şi realizare de
târguri comerciale, organizare şi coordonare de
târguri comerciale, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare şi
coordonare de târguri comerciale, organizarea
de târguri în scopuri culturale şi educaţionale,
organizare şi coordonare de târguri în scopuri
academice, organizare şi desfăşurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, cordonare, pregătire
şi organizare de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi publicitare, promovare
şi realizare de expoziţii comerciale, planificare
şi organizare de târguri comerciale, expoziţii şi
prezentari în scopuri economice sau publicitare.

38. Radiodifuziune şi transmitere de programe
radio, servicii de radiodifuziune, difuzarea
prin intermediul radioului, radiodifuziune sonoră
digitală, difuzare de programe radio, servicii
de radiodifuziune prin internet, transmitere
de programe radio, difuzare radiofonica de
informaţii şi alte programe.

───────

41.  Organizare de expoziţii educaţionale,
organizare de expoziţii în scopuri educative,
organizarea de expoziţii cu scopuri educative,
realizare de expoziţii cu scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scop de instruire,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziţii cu scop
instructiv, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare şi pregătire de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizare şi coordonare de târguri în scopuri
academice, realizare de emisiuni radiofonice.

RADIODIFUZIUNE, 
STR. GENERAL BERTHELOT 
62-64, SECTOR 1,  BUCUREŞTI,  
ROMANIA

(591)    Culori revendicate: roşu (Pantone 200C)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 01183 (111)172089
(151) 17/02/2020
(732) ASOCIATIA BASCHET CLUB

SLAM, CALEA VITAN NR. 102,
BL. V42C, SC. 1, ET. 5, AP. 16,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031298,
ROMANIA

(540)

SLAM BASKETBALL
ACADEMY

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1031353/21.10.2020, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: BASKETBALL ACADEMY.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.06; 26.11.07; 26.11.08; 26.05.01;
21.03.01

clase:
41. Academii (educație), activități sportive,
activități sportive și de recreere administrare
(organizare) de competiții, antrenament
(instruire), antrenament sportiv, coaching sportiv,
organizarea de competiții sportive, consultanță
în domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, coordonare de cursuri de
întreținere a condiției fizice, coordonare de

evenimente sportive, cursuri, antrenament și
instruire în domeniul sportului, cursuri de
pregătire în activități sportive, cursuri de
pregătire sportivă, divertisment de tipul jocurilor
de baschet, educație cu privire la sănătatea
fizică, educație fizică, educație, divertisment
și sport, educație și instruire, educație
sportivă, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, instruire, instruire
în baschet, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii instruire pentru menținerea
condiției fizice, management de evenimente
pentru cluburi sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare
de antrenamente de sport, organizare de
competiții în scopuri recreative, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv
organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, organizare de evenimente și
concursuri sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare
de turnee sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de evenimente sportive organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
pregătire cu privire la activități sportive,
pregătire sportivă, pregătirea jucătorilor sportivi,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, servicii de educație
fizică, servicii de pregătire sportivă, servicii
educaționale și de instruire cu privire la sport,
servicii furnizate de cluburi sportive, servicii în
materie de educație fizică, servicii informative
cu privire la sporturi, servicii sportice, servicii de
tabere de baschet (sportive).

───────

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

KA KAYUS

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.12

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(540)

mediplant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ulei de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, pietre
de alaum (astringente), ambră (parfum),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),

astringente pentru scopuri cosmetice, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, substanţe de curăţat
pentru igiena personală, nemedicinale, lapte
demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru slăbit, cosmetice,
cosmetice pentru copii, geluri de albire a dinţilor,
paste de dinţi, preparate de duş pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (articole
de toaletă), apă de colonie, uleiuri esenţiale
de lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, uleiuri esenţiale/
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri), apă
micelară, ulei de gaultheria, geraniol, loţiuni de
păr, loţiuni pentru păr, heliotropină, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, tămâie, ulei
de iasomie, apă de lavandă, ulei de lavandă,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, geluri pentru
masaj, altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), uleiuri pentru
scopuri cosmetice, preparate fitocosmetice,
şampoane, săpun, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru protecţia solară,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
şerveţele impregnate cu preparate pentru
demachiere, apă de toaletă, preparate de
toaletă, soluţii vaginale pentru igiena personală
sau cu rol de dezinfectant.
5. Suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
preparate pentru tratarea acneei, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de albumină, suplimente dietetice
pe bază de alginat, săpun antibacterial,
loţiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
pilule antioxidante, preparate antiparazitare,
ceai anti-astmatic, scoarţe pentru scopuri
farmaceutice, bicarbonat de sodiu pentru scopuri
farmaceutice, tampoane pentru alăptat, dulciuri,
medicinale/bomboane, medicinale, suplimente
dietetice pe bază de caseină, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, ulei din ficat
de cod, colagen pentru scopuri medicale,
remedii pentru bătături, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, suplimente
dietetice cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi

(210) M 2020 01188 (111)172094
(151) 17/02/2020
(732) SC TAURUS CONSTUR SRL, 

STR. BRÂNDUŞELOR NR. 66, 
SECTOR3, BUCUREŞTI, 031257, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 01500 (111)171972
(151) 26/02/2020
(732) REPUBLICA BIO SRL, 

BD. TINERETULUI NR. 23, BL. 6A, 
ET.7, AP. 31, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, ROMANIA
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dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
digestive pentru scopuri farmaceutice, săpun
dezinfectant, dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi,
elixire (preparate farmaceutice), suplimente
enzimatice, alimente pentru bebeluşi, fungicide,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
preparate pentru hemoroizi, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante,
compoziţii pentru sugari, făină lactată pentru
bebeluşi, laxative, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, alifii, suplimente dietetice pe bază de
seminţe de in, suplimente dietetice pe bază de
ulei din seminţe de in, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, lumânări de masaj pentru scopuri
terapeutice, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, suplimente
alimentare pe bază de minerale, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, suplimente
nutritive, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, lapte praf pentru bebeluşi, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, preparate pentru reducerea
activităţii sexuale, remedii pentru perspiraţia
piciorului, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
lăptişor de matcă, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală, pastile
de slăbit, zahăr pentru scopuri medicale, alifii
pentru arsurile solare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, apă termală, tincturi pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de vitamine, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, suplimente dietetice pe
bază de drojdie.
29. Polen preparat ca produs alimentar, extracte
din alge de mare alimentare.
30. Flori sau frunze folosite ca substituenţi
pentru ceai, îndulcitori naturali, lăptişor de matcă,
ceai.
32. Băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi
energizante, băuturi izotonice, limonade, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, extracte de
fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile

efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, smoothie-uri.

───────

(540)

REVISTA STUPINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────

(540)

FAIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii

(210) M 2020 01502 (111)172108
(151) 26/02/2020
(732) APIS SRL, 

STR. GH. BARITIU NR. 32, 
JUDEŢ ALBA, BLAJ, 515400,
ALBA, ROMANIA

(210) M 2020 01513 (111)171970
(151) 26/02/2020
(732) MIHAI-GABRIEL LEONTE, 

STR. VIISOAREI NR. 2, AP. 10, 
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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de disc jockey, servicii de discotecă, servicii
de divertisment, producţia de muzică, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de studiouri
de înregistrare, compunerea de melodii,
organizarea de spectacole (servicii de impresar).

───────

(210) M 2020 01529 (111)172056
(151) 27/02/2020
(732) SC KOBER SRL, STRADA

(540)

KÖBER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
01.15.15; 26.15.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, raşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

───────

(210) M 2020 01578 (111)171982
(151) 28/02/2020
(732) VELCIOV EVELINE MIRABELA,

STR. BARNUTIU NR. 83 C,
SPATIUL COMERCIAL NR. 2,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EVELYN CURSURI
CALIFICARE

DIPLOME EUROPENE
La data de 18.02 2021, cu adresa nr. 1001749,

solicitantul, in conformitate cu prevederile art. 23
alin 1 din Legea 84/1998, republicata, declara

ca nu invoca un drept excusiv asupra denumirii
CURSURI CALIFICARE DIPLOME EUROPENE

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01590 (111)172148
(151) 28/02/2020
(732) ANTREPRIZA CREATIVA SRL,

(540)

RODITOR FOOD MARKET

GHEORGHE CARANFIL NR. 2,
JUDEŢUL NEAMŢ, COMUNA
DUMBRAVA ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, rosu, albastru,
negru, portocaliu, maron. indigo, gri

CALEA PLEVNEI NR. 16, 
CAMERA1, ET. 4, AP. 11/1, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: bordo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01609 (111)171989
(151) 02/03/2020
(732) CAROLI FOODS GROUP SRL,

(540)

SNACK`IN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 01651 (111)172109
(151) 02/03/2020
(732) SC PRO GRANIT TRADING

SRL, STR. LUPULUI NR. 1,
JUDEŢUL HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, 535400, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC INTEGRATOR CONSULTING
SRL, STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

UNIVERSUL SCULELOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de franciză, oferirea de asistenţă
tehnică pentru înfiinţarea şi/sau operarea în
magazine cu scule
(lucrări de birou), servicii oferite de magazine cu
amănuntuI în domeniul sculelor de tot felul.
39. Servicii de transport, servicii de ambalare şi
depozitare a mărfurilor, în special a sculelor de
tot felul.

───────

INTRAREA ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA
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(540)

EDEN CRUISES
DANUBE DELTA TRIPS

În conformitate cu art.23 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1035654/07.12.2020, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"DANUBE DELTA TRIPS" .

(531) Clasificare Viena: 18.03.02; 26.01.16;
26.01.18; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(540)

SAECULUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2020 01690 (111)172065
(151) 04/06/2020
(732) SC EDEN CRUISES SRL, 

STR. MIHAIL EMINESCU NR. 28C,
CAM. 1, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., 
STR.REGIMENT 11 SIRET NR. 15, 
BL. E4,ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(210) M 2020 01762 (111)172072
(151) 05/03/2020
(732) ION DUR, STR. CONSTITUTIEI

NR. 23, SC. B, ET. 6, AP. 28,
JUEDŢ SIBIU, SIBIU, 
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, 
STR. L.PĂTRĂŞCANU NR. 1, 
JUD. BACĂU,BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 01831 (111)172054
(151) 06/03/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, STR. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE

CORPORATE SANO

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri

medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.

(591)    Culori revendicate: roşu, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigaţii ştiinţifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetări
medicale, analiza  ţesuturilor  umane  pentru 
cercetări medicale,  furnizarea  de  informaţii 
despre cercetarea  ştiinţifică  şi  medicală  în 
domeniul farmaceutic  şi  al  studiilor  clinice, 
cercetare ştiinţifică  cu  scopuri  medicale  în 
domeniul bolilorcanceroase.
44. Servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă si de îngrijire a frumuseţii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanta
în vederea pierderii în greutate, consultanţă
privind îngrijirea sănătaţii, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
ţesuturilor umane pentru tratament medical,
recoltarea şi conservarea sângelui uman,
servicii de scanare cu colonoscopie, efectuarea
examenelor medicale, servicii de depistare a
diabetului, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, testare genetică în scopuri
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de analize medicale, servicii
spitaliceşti, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de chirurgie oculara cu
laser, asistenţă medicală, servicii medicale si 
pentru sănătate  referitoare  la  ADN,  genetică  şi 
testarea genetică, consultanţă privind asistenţa 
medicală oferită  de  doctori  si  de  alt 
personal  medical specializat,  consultaţii 
medicale,  servicii  oferite de  laboratoare 
medicale  pentru  analiza  probelor de  sânge 
recoltate de la pacienţi,  depistare medicala 
(screening)  referitoare  la  cord,  servicii de 
analize  medicale  pentru  boli  cardiovasculare, 
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
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───────

(210) M 2020 01847 (111)172053
(151) 06/03/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, STR. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE

CEI MAI BUNI MEDICI

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.

medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale.

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei  dosarelor  şi  fiselor  privind  istoricul 
medical personal, administrarede planuri de 
servicii  medicale  preplătite, compilare  de 
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  şi  amănuntul  a 
aparatelor  şi  instrumentelor  medicale, servicii 
de publicitate pentru  promovarea  sensibilizării

publicului  cu  privire   la  afecţiunile  medicale,
conducerea  şi administrarea  afacerilor 
comerciale, servicii de comert si servicii de
informare  a  consumatorilor, lucrări  de  birou.

42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigaţii    ştiinţifice   în  scopuri  medicale,
servicii  de cercetare  medicală  şi 
farmaceutică,  stocare  electronică  de  dosare 
medicale, cercetare ştiinţifică în scop medical,
elaborare de  programe pentru calculator în
domeniul medical,  proiectare  şi  dezvoltare  de
tehnologie     medicală,    cercetare     biologică,
cercetare  clinică  şi  cercetare medicală,  analiza 
serului uman pentru cercetări medicale, analiza
ţesuturilor  umane   pentru  cercetări  medicale,
furnizarea  de  informaţii  despre  cercetarea
ştiinţifică şi medicală în domeniul farmaceutic şi
al studiilor clinice,cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicaleîn domeniul bolilor canceroase.

44. Servicii medicale şi servicii conexe activităţii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă  şi  de  îngrijire  a  frumuseţii  pentru 
oameni,  servicii farmaceutice,  servicii  de 
consultanţă   în   vederea  pierderii  în greutate,
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───────

(210) M 2020 01858 (111)172099
(151) 06/03/2020
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, STR. ION IONESCU DE
LA BRAD NR. 5B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

REGINA MARIA RETEAUA
PRIVATA DE SANATATE
ASCULTA-TI CORPUL

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, tinere a
evidenţei dosarelor şi fişelor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, lucrări de birou.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,

(740) Cosmovici și Asociații SRL, 
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

consultanţă  privind  îngrijirea  sănătăţii,  analiza 
serului  uman  pentru  tratamente medicale,
analiza  ţesuturilor  umane pentru  tratament
medical, recoltarea  şi  conservarea  sângelui
uman,   servicii   de   scanare   cu  colonoscopie,
efectuarea  examenelor  medicale,  servicii  de
depistare   a  diabetului,  servicii  dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare  genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici  medicale,  servicii  de analize  medicale,
servicii   spitaliceşti,  servicii  de  tratament  de
fertilitate pentru  persoane, servicii  de  chirurgie
oculară  cu   laser, asistenţă   medicală, servicii
medicale şi pentrusănătate  referitoare  la ADN,
genetică şi testarea genetică,consultanţă privind
asistenţa  medicală  oferită  de doctori  şi  de  alt 
personal    medical      specializat,     consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor desânge recoltate de la 
pacienţi,  depistare  medicală  screening) 
referitoare   la cord, serviciide analize  medicale 
pentru   boli   cardiovasculare,  servicii  medicale
în  domeniul  diabetului,  servicii   medicale  în 
domeniul   nefrologiei,   servicii  medicale   în 
domeniul  oncologiei,  servicii  de  tratament 
medical,  servicii  de  furnizare   de  informaţii 
medicale,   furnizare   de informaţii  şi noutăţi în 
domeniul medicinei.
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proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
investigatii ştiinţifice în scopuri medicale, servicii
de cercetare medicală şi farmaceutică, stocare
electronică de dosare medicale, cercetare
ştiinţifică în scop medical, elaborare de
programe pentru calculator în domeniul medical,
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
cercetare biologică, cercetare clinică şi cercetare
medicală, analiza serului uman pentru cercetari
medicale, analiza tesuturilor umane pentru
cercetari medicale, furnizarea de informatii
despre cercetarea ştiinţifică şi medicală în
domeniul farmaceutic şi al studiilor clinice,
cercetare ştiinţifică cu scopuri medicale în
domeniul bolilor canceroase.
44. Servicii medicale şi servicii conexe activitatii
medicale, servicii de îngrijire mentală, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumusetii pentru oameni,
servicii farmaceutice, servicii de consultanţă
în vederea pierderii in greutate, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru tratament medical, recoltarea
şi conservarea sangelui uman, servicii de
scanare cucolonoscopie, efectuarea examenelor
medicale, servicii de depistare a diabetului,
servicii dermatologice pentru tratarea afectiunilor
pielii, testare genetică în scopuri medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale, servicii spitaliceşti,
servicii de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculara cu laser,
asistenţă medicală, servicii medicale si pentru
sanatate referitoare la ADN, genetica şi testarea
genetica, consultanţă privind asistenţa medicala
oferită de doctori şi de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sange recoltate de la pacienti, depistare
medicală (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,

servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei.

───────

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I. CUZA
NR. 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

URSUS COOLER
GREPFRUIT FARA ALCOOL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 01916 (111)172021
(151) 09/03/2020
(732) URSUS BREWERIES S.A, 

32. Bere, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe,  siropuri  și  alte  preparate  pentru 
fabricareabăuturilor.

SOS. PIPERA NR. 43, CORP A, 
ET. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
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(540)

GC GOLDSEED CAPITAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software bancar, software pentru servere,
software pentru server web, aplicații software
pentru web, software pentru aplicații web și
servere.
35. Administrarea afacerilor.
36. Servicii de intermediere de credite,
Intermediere de împrumuturi, Intermediere
pentru acordarea finanțării, servicii de
intermediere financiară.
41. Educație, educație și instruire, educație în
domeniul informaticii
45. Servicii juridice, servicii juridice pentru
înființarea și înregistrarea firmelor.

───────

(540)

IQ-MED centru medical

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(540)

COMMUNITY INDEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01923 (111)172047
(151) 10/03/2020
(732) IOAN-DANIEL STOICA, 

ŞOS. COLENTINA NR. 62, 
BL. 104, SC.1, ET. 10, AP. 42, 
BUCUREŞTI,021186, ROMANIA

(210) M 2020 01955 (111)172008
(151) 11/03/2020
(732) MARCEL-ALEXANDRU RAD, 

STR. EROILOR NR. 15, AP. 4, 
JUDETULCLUJ, SAT FLORESTI, 
CLUJ,  ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 01981 (111)172009
(151) 12/03/2020
(732) ALINA FLORENTINA LICIU, 

BD-UL INDEPENDENŢEI NR. 9, 
BL.J3, SC. A, ET. 2, AP. 7, 
JUDEŢ  DAMBOVITA, 
TARGOVISTE,DAMBOVIȚA, 
ROMANIA
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(210) M 2020 01991 (111)172016
(151) 13/03/2020
(732) FRIESLANDCAMPINA ROMANIA

(540)

Napolact ASA
CUM SE CUVINE

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 01.03.15;
26.01.13; 26.01.18; 27.05.07; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Produse lactate, lapte și produse lactate,
smântână, brânză și produse din brânză, iaurt
și produse din iaurt, produse lactate fermentate,
produse lactate conservate, deserturi pe bază de
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.

───────

(540)

KARPATEN DOOR
GARÁZSAJTÓK
UȘI DE GARAJ

Cu adresa nr. 1032760 ,din data de 04.11.2020,
solicitantul, in conformitate cu preverile art.
23 alin. (1) din Legea 84/1998, republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii GARÁZSAJTÓK UȘI DE GARAJ

(531) Clasificare Viena: 07.01.10; 07.01.12;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și

SA, CALEA BACIULUI NR. 2-4,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400230, CLUJ, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.A.I.CUZA
NR.52-54, SECTOR1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, galben, 
verdedeschis, verde închis

(210) M 2020 02042 (111)171948
(151) 18/03/2020
(732) Sablahar Vop S.R.L., 

STR. ZORILOR NR. 42, 
JUDEŢHARGHITA, 
MIERCUREA-CIUC,530153, 
HARGHITA, ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, 
STR.KOSSUTH LAJOS NR. 28, 
AP. 13,JUDEŢUL HARGHITA, 
MIERCUREACIUC, 530112, 
HARGHITA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri (Pantone P 175
-7C,Pantone P 175 -10C, Pantone P
175 -7C)
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transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

POVESTE DE LA MINIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Vinuri linistite, vinuri spumante de calitate,
vinuri petiante cu denumire de origine controlata
din arealul Minis.

───────

(210) M 2020 02217 (111)172068
(151) 30/03/2020
(732) EPISCOPIA SLOBOZIEI SI

CALARASILOR, STR. EPISCOPIEI
NR. 2, JUD. IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PACE VOUĂ !

(531) Clasificare Viena: 04.01.03; 01.03.15;
07.01.03; 05.03.13; 05.05.20; 24.09.13;
24.01.18; 24.13.01; 25.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

STR. LESPEZI NR. 28, 
SECTOR 5, BUCURESTI, 
ROMANIA

(210) M 2020 02099 (111)171995
(151) 23/03/2020
(732) EDRINKS.RO S.R.L, 

(591) Culori revendicate: roşu, maro, galben,
roz, negru, verde, gri, mov, albastru
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(210) M 2020 02247 (111)172085
(151) 04/06/2020
(732) VISUALIZE BY RE.HA S.R.L.,

(540)

REHA DESIGN
ARCHITECTURE

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1037715/29.12.2020,
mandatarul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: DESIGN ARCHITECTURE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.11.03;
26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Construcții de clădiri, servicii de reparații și
instalații.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(210) M 2020 02341 (111)171977
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIATIA ACDBR, STR.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.09.01;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

BULEVARDUL BASARABIA 
NR.37-39, CAMERA 8, 
SECTOR 2,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, verde,
galben, alb

SIRENELOR NR. 35, PARTER, 
AP.  4, SECTOR 1, BUCURESTI, 
50855,ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, albastru, rosu,
galben, negru

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii,   rășini    artificiale  în  stare brută,
materiale  plastice în  stare  brută,  compoziții 
pentru  stingerea  și prevenirea  incendiilor, 
preparate pentru călire și sudură, substanțe 
pentru tăbăcirea de blănuri și piei deanimale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie şi știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării

FĂCUT  ÎN  ȚARA  MEA 
Alege românește,
alege-ți viitorul!
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

33. Băuturi alcoolkice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

lemnului,  coloranți,  vopsele,  cerneluri  pentru 
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
 stare  brută,  metale  sub  formă  de  folie  și 
pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, 
tipărire și artă.
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
 esenţiale,  preparate  pentru albit  și  alte 
substanțe  pentru  spălat,  preparate pentru 
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisiea mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre,  unelte  agricole,  altele 
decât  unelte  de  mână acționate  manual, 
incubatoare  pentru  ouă, mașini  automate  de 
vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie  și  articole  de  birou,  cu  excepția 
mobilei,  adezivi pentru  papetărie  sau  menaj, 
materiale  de  desen și  materiale  pentru  artiști, 
pensule, materiale didactice și de instruire, foi, 
folii  și  pungi  din  material  plastic pentru 
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția  furculițelor,  cuțitelor  și  lingurilor, 
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor), 
material pentru perii, articole pentru curățare, 
sticlă  brută  sau semiprelucrată,  cu  excepția 
sticlei  pentru construcții,  sticlărie,  porțelan  și 
ceramică.

27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate  și  fierte,  jeleuri,  dulcețuri,  compoturi, 
ouă,  lapte,  brânză, unt,  iaurt  și  alte  produse 
lactate, uleiuri și grăsimicomestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de  patiserie și cofetărie, ciocolată,  înghețată,
sorbeturi  și  alte  înghețate  comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă,  drojdie, praf de copt,
sare,  condimente, mirodenii,  plante  aromatice 
conservate,  oțet,  sosuri  și  alte condimente, 
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe  crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante  aromatice proaspete, plante
și  flori naturale,  bulbi,  răsaduri  și  semințe 
pentru plantare, animale  vii,  hrană  și  băuturi 
pentru animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe,  siropuri  și  alte  preparate  nealcoolice 
pentru fabricareabăuturilor.

  

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere,  nu  din  metal,  pentru  depozitare 
sau    transport,    oase   neprelucrate  sau
semiprelucrate,   coarne,  fanoane  de  balenă 
sau  sidef,  scoici,  spumă  de mare,  chihlimbar
galben.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
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38. Servicii de telecomunicații.
39.  Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02424 (111)172025
(151) 09/04/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57,
ET.3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Slavia Pharm GermOff
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

1. Preparate biocide folosite în fabricație
preparate chimice folosite la fabricarea
produselor biocide inhibitori de germinație
(agenți antigerminativi) emolienți folosiți la
fabricarea articolelor de toaletă produse
chimice pentru fabricarea produselor cosmetice
substanțe chimice folosite în industria biochimică
substanțe chimice cu proprietăți antimicrobiene
(altele decât cele de uz medical sau veterinar),
toate produsele menționate anterior nu sunt
destinate tratării acidului gastric, bolii de reflux
gastro-esofagian si esofagitei de reflux și
pentru refacerea florei intestinale afectate de
dezechilibrele dietetice și terapiilor cu antibiotice.
5.  Dezinfectante șervețele dezinfectante
săpunuri dezinfectante dezinfectanți și
antiseptice dezinfectante folosite pentru
igienă dezinfectanți de uz medical produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri) geluri antibacteriene geluri
topice de prim ajutor biocide produs
de curățare antibacterian preparate pentru
dezinfectarea mâinilor dezinfectanți universali
produse de curățare antibacteriene antivirale
topice germicide preparate germicide (altele
decât săpunul) detergenți germicizi bactericizi
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor cauzate de bacterii fungicide fungicide
biologice fungicide de uz medical creme
antibiotice creme antifungice pentru uz medical
creme medicamentoase cu antibiotice, pentru
mai multe scopuri plasture lichid antiseptic
unguente antibiotice unguente antiseptice săpun
antibacterian produse antiparazitare preparate
antimicrobiene produse de curățare antiseptice
loțiuni antibacteriene pentru mâini antibiotice
sub formă de loțiuni produs antibiotic pentru
spălat pe mâini sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe suprafețe dure produse
antimicrobiene derivate în mod natural, de uz
dermatologic sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, toate produsele
menționate anterior nu sunt destinate tratării
acidului gastric, bolii de reflux gastro-esofagian
si esofagitei de reflux și pentru refacerea florei
intestinale afectate de dezechilibrele dietetice și
terapiilor cu antibiotice.

───────

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului și
tratarea  apei,  imprimare,  conservarea 
alimentelor și a băuturilor.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,  servicii  de  analiză  industrială, 
cercetare industrială și  proiectare industrială, 
servicii  de control  al  calității  și  de 
autentificare,  crearea  și  dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
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(210) M 2020 02450 (111)172069
(151) 13/04/2020
(732) MIKETI LUX S.R.L., BLD. IULIU

MANIU NR. 564, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

10 OUĂ DE NOTA 10

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
29.01.13

clase:
29.  ouă

───────

(210) M 2020 02482 (111)172024
(151) 14/04/2020
(732) SC TEHNIC GRUP SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 240, JUDEŢ
SĂLAJ, PRIA, SĂLAJ, ROMANIA

(540)

Izvorul Meseşului
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32.  Ape minerale și carbogazoase, apă
gazoasă, apă lithia (bogată în litiu), apă minerală
(băuturi), apă carbogazoasă, apă de masă, ape
(băuturi), toate aceste produse provenind din
arealul Meseş.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02487 (111)171976
(151) 14/04/2020
(732) ANDREI-ALEXANDRU VIZETEU,

(540)

Family Protect
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat.
5. Dezinfectante.

───────

(210) M 2020 02577 (111)171991
(151) 21/04/2020
(732) S.C. JUMBO AUTO TRANSPORT

(540)

ealimente
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1000792/11.01.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "ealimente".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

STR. MARASESTI NR. 44, 
JUD.SUCEAVA, SUCEAVA, 
720182,SUCEAVA, ROMANIA

S.R.L., BDUL TIMIȘOARA NR. 26, 
OFFICES PLAZA ROMANIA,ET. 1, 
BIROU 131, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061331, ROMANIA
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cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02686 (111)171999
(151) 27/04/2020
(732) CRISTIAN ALEXANDRU TUDOR,

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Petit Greens microgreens
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrate la
OSIM cu nr. 1036940/17.12.2020, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
„Produs şi ambalat în România”, „super salad

mix”, „rucola, mizuna verde, pack choi, ridiche”,
„Zero pesticide”, „Produs din seminţe organice”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.21; 05.07.01; 05.03.13;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale, în
special comestibile şi proaspete.
35. Publicitate, promovare şi marketing prin
toate mediile, inclusiv online prin websiteuri,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ cu produse din clasa
31, servicii de comerţ prin magazine şi lanţuri de
magazine, inclusiv online.

STR. PRINCIPALĂ NR. 54, 
SATFINARI, JUD. PRAHOVA, 
COMGORGOTA, PRAHOVA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, galben,
albastru, negru, verde, maro

───────
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(210) M 2020 02694 (111)172091
(151) 28/04/2020
(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

GENERAL CONSTANTIN
BUDIŞTEANU NR. 26, CORP A1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PELINIŢĂ PELIN de voie
bună VIA VITICOLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.14; 02.07.02; 02.07.04;
02.07.23; 05.05.20; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PELINIȚĂ PELIN de voie
bună VIA VITICOLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
25.01.05; 02.07.23; 29.01.13

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, roz, auriu

(210) M 2020 02696 (111)172092
(151) 28/04/2020
(732) SC VIA VITICOLA SRL, 

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDIŞTEANU NR. 26, CORP A1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591)    Culori revendicate: alb, negru, roșu
cărămiziu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02715 (111)171973
(151) 28/04/2020
(732) SC SMART CREATIVE LANDS

SRL, STR. CORNEŞTILOR NR. 87,
SAT CORNEŞTI, JUDETUL GORJ,
COM BĂLEŞTI, 217047, GORJ,
ROMANIA

(540)

RTK Premium
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2020 02745 (111)172106
(151) 30/04/2020
(732) S.C. EURONAUTICA

(540)

CHALET BRP

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

38. Furnizarea accesului la baze de date,
comunicații prin terminale de calculator, servicii
de comunicații pentru  accesarea unei  baze  de
date, transmiterede date prin satelit, comunicații
prin  terminale   de  calculator,  prin  transmisie
digitală  sau  prin  satelit, comunicații  printr-o 
rețea    de   calculator  globală    sau    Internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la o
rețea globală de comunicații sau la baze de date,
furnizarea   accesului  multiplu   la   o   rețea
globală  de calculatoare,  furnizarea accesului 
mai  multor utilizatori  la  o  rețea  globală  de 
calculatoare.

INTERNATIONAL S.R.L., 
STR.INDUSTRIILOR NR. 2C, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

MINIKIDS

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 09.05.25;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

───────

(210) M 2020 02809 (111)171950
(151) 07/05/2020
(732) BI FAUNA SRL, CALEA

ARADULUI, BL. P63, SPAȚIU
COMERCIAL, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

COVID FREE SPACE
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1003407/05.02.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "COVID".

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.04.16;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 01.13.01;
01.13.15

clase:
5. Săpun antibacterial, loţiuni antibacteriale,
pentru spălarea mâinilor, balsamuri pentru
scopuri medicinale, preparate biologice pentru
scopuri medicale, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice şi medicale, preparate
chimice farmaceutice, detergenţi pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, săpun
cu conţinut medicamentos, uleiuri medicinale,
băuturi medicinale, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii hoteliere,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru

(210) M 2020 02774 (111)171980
(151) 30/04/2020
(732) SC SEBRA STYLE SRL, 

STR. IONESCU GHEORGHE 
NR. 15, CAM. 1, BL. 126, SC. 2, 
ET. 1, AP. 36, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,  030615, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte  de  exterior pentru bebeluși,
lenjerie de corp pentru bebeluși.

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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gustări, servicii de case de vacanţă, informaţii şi
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2020 02813 (111)171971
(151) 04/05/2020
(732) CRISMAN CASH & CARRY

(540)

Aquacris
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor.

───────

(540)

JARIȘTEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice din arealul Jariștea,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor
din arealul Jariștea.

───────

(210) M 2020 02867 (111)171951
(151) 06/05/2020
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA DETRIX

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri meedicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman şi
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

S.R.L., STR. PIELARI NR. 14, 
JUD. PRAHOVA, PLOIESTI, 
PRAHOVA, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., 
STR.CONSTANTIN LACEA, 
NR. 12-14,BIROU 2, JUD. 
BRAŞOV, BRAȘOV,BRAȘOV, 
ROMANIA

(210) M 2020 02835 (111)172098
(151) 05/05/2020
(732) S.C. COMBIVRA S.A., 

STR. COTESTI NR. 116, 
JUD.VRANCEA, FOCSANI, 
620070,VRANCEA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2765c), galben (R-255 g-230 b-16,
R-255 G-2 B-172), gri (r-84 g-84 b-84)
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(210) M 2020 03012 (111)172107
(151) 08/05/2020
(732) MBRANDS ACCESSORIES SRL,

(540)

MBRANDS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ceasuri inteligente, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), ochelari de soare.
14. Gablonțuri din bronz, ace de cravată,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole de
bijuterie realizate din aliaje de metale prețioase,
articole de bijuterie semiprețioase, benzi din
fire flexibile purtate ca brățări (bijuterii), bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din bronz, bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii cu diamante, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii de corp, bijuterii de damă,
bijuterii din aur, bijuterii din cositor, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din platină, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
fiind articole din metale prețioase, bijuterii pentru
cap, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii pandantive, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii personale,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii prețioase, bijuterii sub formă de articole
din pietre prețioase, bijuterii sub formă de
mărgele, brățări, brățări (bijuterii), brățări de

STR. SERGENT GHEORGHE
IORGA NR. 1, BL. 59B, SC. 2, 
ET. 4, AP. 119, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, 
STR. GRIVIŢA,  NR.  37E,  JUDEŢUL 
ILFOV, OTOPENI,  075100,  ILFOV, 
ROMANIA

argint, brățări de aur, brățări de identificare
(bijuterii), brățări de plastic sub formă de bijuterii,
brățări din metale prețioase, brățări din mărgele,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), brățări placate cu argint, brățări placate
cu aur, brățări și ceasuri combinate, broșe
(bijuterie), broșe (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), broșe placate cu aur (bijuterii), cercei,
cercei cu pandantiv, cercei de aur, cercei de
argint, cercei din metale prețioase, cercei placați
cu argint, cercei placați cu aur, cercei rotunzi,
coliere (bijuterii), coliere din metale prețioase,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de argint, inele din
aur, inele din platină, inele placate cu argint, inele
placate cu aur, inele placate cu metale prețioase,
lanțuri (bijuterii), lanțuri de argint, lanțuri de aur,
lănțișoare de aur, lănțișoare de aur împletite,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, lănțișoare
de bijuterie pentru coliere, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri de bijuterii, lanțuri din metale
prețioase, lanțuri din metale prețioase pentru
brățări, lanțuri placate cu argint, lanțuri placate
cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri răsucite confecționate
din metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
neprețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, pandantive, pandantive
confecționate  din  metale  prețioase  sau  placate
cu acestea, podoabe (bijuterie), talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
coliere, talismane pentru brățări, verighete,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din metal,
accesorii pentru ceasuri, brelocuri în formă
de ceas, brățări de ceas, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, brățări metalice
pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână,
ceasuri automate, ceasuri de damă, ceasuri de
mână pentru utilizare în aer liber, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri sportive, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele din
plastic  pentru  ceasuri, curele  pentru  ceas, nu
din  piele,  curele pentru  ceasuri  din  clorură  de 
polivinil, lanțuri deceas.
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18. Bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, genți, genți de
călătorie, genți de pânză, genți de umăr, genți
de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți pentru
sport, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
sportive, genți tip sac, ghiozdane, mini-rucsacuri,
rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru alpiniști, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri pentru drumeții.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
vestimentare, ascoturi (cravate), bandane,
bentițe și manșete absorbante, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bluze, bluze
cu glugă, bluze de antrenament, bluze de
trening, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport, bustiere
sport, căciuli tip cagulă, cămăși, cămăși stil
sport, colanți, colanți pentru atletism, costume,
costume de gimnastică, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, costume sportive pentru
jogging, cravate, curele din piele (îmbrăcăminte),
curele (accesorii vestimentare), echipament
sportiv, fulare (îmbrăcăminte), fuste de tenis,
fuste tip tenis (fuste cu pantalon scurt),
geci, haine de stradă pentru băieți, haine
de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete,
hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
îmbrăcăminte pentru femei, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, jachete de
antrenament, îmbrăcăminte pentru fete, jachete
de tenis, jachete de trening, jachete din
bumbac, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete sport, jambiere, jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), maiouri
de alergare, maiouri pentru atletism, maiouri
pentru sport, maiouri pentru ciclism, maiouri
sportive, pantaloni de antrenament, pantaloni
de sport, pantaloni de trening, pantaloni scurți,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni sport, pantaloni
sport care absorb umezeala, sacouri sport,
șorturi pentru sport, treninguri (pentru sport),
tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri de tenis, tricouri
pentru fotbal, tricouri sportive fără mâneci,
viziere (șepci), crampoane pentru ghete de
fotbal, ghete sport, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru femei, încălţăminte sport,
teniși, bentițe antitranspirante pentru cap, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, căciuli de blană

artificială, căciuli pentru ciclism, căciuli și șepci
pentru ski, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, curele pentru
încălțăminte
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de comerţ online cu amănuntul, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata, publicitate.

───────

(210) M 2020 03046 (111)172145
(151) 11/05/2020
(732) SC AXELA CONSTRUCTII SRL,

(540)

DRADARA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
43. Servicii de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 03079 (111)172076
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

(540)

POLITIA

BD-UL LIVIU REBREANU NR.125, 
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,307340, 
TIMIȘ, ROMANIA

AL POLIŢIEI ROMÂNE, 
STR.MIHAI VODĂ NR. 6, 
SECTOR 5,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

clase:
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2020 03081 (111)172075
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

(540)

POLITIA 112

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03082 (111)172077
(151) 27/05/2020
(732) INSPECTORATUL GENERAL

(540)

POLITIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
26.05.04; 26.11.11

clase:
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, gri, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

AL POLIŢIEI ROMÂNE, 
STR.MIHAI VODĂ NR. 6, 
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
 ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, gri, galben,
roșu, verde

AL POLIŢIEI ROMÂNE, 
STR.MIHAI VODĂ NR. 6, 
SECTOR 5,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, albastru, galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(540)

Sanvero Fier lipozomal
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1035423/03.12.2020, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirilor: Fier lipozomal.

(531) Clasificare Viena: 26.13.01; 26.13.25;
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

Konak TURKISH
RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 03145 (111)172070
(151) 13/05/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., 

STR. PADURII NR. 4, 
JUD. ILFOV, CHITILA, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: bej, albastru 
închis,roz deschide, roşu, alb

(210) M 2020 03217 (111)172100
(151) 15/05/2020
(732) SC GUZEL YURT SRL, 

STR. FRIGORIFERULUI NR. 2B, 
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(591)    Culori  revendicate:  roşu  (Pantone 
Red2028C), alb

35. Publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare a
afacerilor pentru restaurante, toate acestea cu
specific turcesc.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, organizare de cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, toate
acestea cu specific turcesc.
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(210) M 2020 03218 (111)172057
(151) 16/05/2020
(732) SC HOME SHOP SRL, STR.

HUNEDOARA NR. 21, AP. 56,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540219, MUREȘ, ROMANIA

(540)

via-Romania

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 07.01.08;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de publicitate privind industria
turismului.
39. Rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii de turism
(organizarea de călătorii).

───────

(210) M 2020 03269 (111)171990
(151) 18/05/2020
(732) GREEN PC AMBALAJE S.R.L.,

(540)

MediGREEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Măști pentru respirație, măști de protecție,
măști de protecție împotriva prafului, măști de
protecție pentru muncitori, măști protectoare
pentru filtrarea aerului, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, măști respiratorii,
altele decât cele pentru respirație artificială,
echipamente de protecție și siguranţă.

35. Administrarea afacerilor, publicitate.
───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis

SOSEAUA BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 9-13, ZONA IV, ETAJ 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(591) Culori  revendicate:  verde  deschis,  gri,
alb

10. Măști medicale, măști chirurgicale, măști
respiratorii chirurgicale, măști de uz chirurgical,
măști medicale pentru protecție antibacteriană,
măști chirurgicale  pentru  protecție 
antibacteriană,  măști   utilizate   de  personalul
medical, măști respiratorii de uzmedical, măști
sanitare   de  uz   medical,  măști   de  protecție
respiratorie de uz medical, măști chirurgicale cu
filtru de înaltă protecție, măști sanitare de uz
medical  pentru  izolarea  prafului,  măști  de 
protecție  respiratorie  confecționate  din
materiale nețesute  de  uz  medical,  măști  de
protecție utilizate de persoane care  lucrează în
domeniul   stomatologic,  măști  de   protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical.
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(210) M 2020 03410 (111)171961
(151) 25/05/2020
(732) DR. CALM SRL, STR. NOROIENI

NR. 35, JUDETUL SATU-MARE,
BOTIZ, SATU MARE, ROMANIA

(540)

Dr Calm

clase:
18. Produse din piele şi imitaţie de piele.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, toate aceste servicii în legătură cu
produse din piele şi imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte şi de încălţăminte.

───────

(210) M 2020 03455 (111)172144
(151) 26/05/2020
(732) NATURPHARMA BULGARIA

EOOD, 21 YANKO SOFLISKI
VOLVODA STR., EN. A 1164,
SOFIA, BULGARIA

(540)

ZET ZET FORTE

(531) Clasificare Viena: 03.13.07; 27.05.02;
27.05.04; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(740) DEVIMARK API S.R.L., B-DUL
CAROL, NR.4, CORP HABITAT A,
ETJ.1/107, IAŞI, ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04
(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) CABINET DOINA ȚULUCA, 
B-DUL LACUL TEI  NR. 56, BL. 19, 
SC. B, AP. 52, SECTOR 2, 020392 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, roşu, alb, negru

5. Produse destinate combaterii insectelor,
bețișoare anti-țânțari, produse repelente de
țânțari, plasturi anti-țânțari pentru bebeluși,
preparate pentru omorârea țânțarilor care
se aplică pe plasele de țânțari, produse
care se aplică pe piele pentru respingerea
țânțarilor, brățări impregnate cu produse pentru
respingerea insectelor, spirale antițânțari, spray
antiinsecte, brățări preumplute cu preparate
insectifuge, carbonil (antiparazitar), clei pentru
prins muște, erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol , erbicide pentru iazuri, erbicide
pentru medii acvatice, erbicide utilizate de
uz casnic, fumiganți, fungicide, fungicide
biologice, fungicide de uz agricol, fungicide
de uz domestic, fungicide de uz horticol,
fungicide de uz medical, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, hârtie impregnată cu
insecticid contra moliilor, hârtie pentru prins
muște (insecticid), insecticide, insecticide de uz
agricol, insecticide de uz domestic, insectifuge,
produse pentru distrugerea larvelor, loțiune anti-
muște, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate pentru combaterea
moliilor, preparate pentru controlarea insectelor,
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preparate pentru distrugerea insectelor,
preparate pentru distrugerea păduchilor
(pediculicide), preparate pentru exterminarea
puricilor, preparate pentru omorât muște,
produse insectifuge destinate utilizării pe
oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, șervețele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor.

───────

(540)

biorolis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03468 (111)171984
(151) 26/05/2020
(732) WISHME ONLINE SOLUTIONS

(540)

Wish Me UN CADOU
VIDEO DE LA VEDETA

TA PREFERATĂ
(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.18;

29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de editare video pentru evenimente,
servicii de editare de felicitări online de la
vedeta preferată, servicii de divertisment, filmări
(înregistrări) de evenimente pe suport electronic.

───────

(210) M 2020 03467 (111)171983
(151) 26/05/2020
(732) IBEROLIS GROUP SRL, 

STR. JIULUI NR. 2A, CAMERA 8, 
ET.  2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoise, albastru
inchis, verde deschis

SRL, STR. RESITA NR. 18, 
BL. A18, SC. D, AP. 58, 
SECTOR 4,BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591)    Culori revendicate: albastru, violet, 
turqoise
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(210) M 2020 03480 (111)172123
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13; 25.01.19

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03481 (111)172124
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13; 25.01.19

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: galben, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben, albastru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA 

NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA 

NE-A POTOLIT ȘI SETEA
DE A FI ACUMVA

NE-A POTOLIT ȘI SETEA
DE A FI ACUMVA
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(210) M 2020 03482 (111)172125
(151) 27/05/2020
(732) BOTTLE BRANDS SRL,

STR. SPERANŢEI NR. 21B,
PARTER, CAMERA 1, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢUL ILFOV,
SAT CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.07.01; 29.01.13; 25.01.19

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03485 (111)172138
(151) 27/05/2020
(732) NEOPAK INDUSTRIAL S.R.L, STR.

PETROLISTULUI NR. 640, SAT
CORNU DE JOS, JUD. PRAHOVA,
COMUNA CORNU, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEOSEPT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.01.16; 24.13.22

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1.  Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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
degresare (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri

(591) Culori revendicate: galben, albastru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA 

NE-A POTOLIT ȘI SETEA
DE A FI ACUMVA
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medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

(210) M 2020 03486 (111)172139
(151) 27/05/2020
(732) OANA-MARIA JITARU, STR.

(540)

ES EXTRA-S functional shoes
La data de 02.02.2021, cu adresa nr. 1002933,
solicitantul, in conformitate cu art. 23 alin (1) din

Legea 84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii functional shoes

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.18; 29.01.12

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(540)

Locale MAGAZIN DE
PRODUSE ALIMENTARE

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1004625/17.02.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumiriI:
"MAGAZIN DE PRODUSE ALIMENTARE".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14; 05.07.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

ECATERINA VARGA NR. 49, 
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 
BRAȘOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis, alb, roşu

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2020 03501 (111)172117
(151) 27/05/2020
(732) FUN & SUN FARM S.R.L., 

STR. LIVEZENI NR. 4, BL. C17, 
JUD.MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540565,MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR.SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, 
JUD.MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 
0540543,  MUREȘ, ROMANIA
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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,
servicii 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, prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de vânzare produse alimentare, promovarea
vânzarilor pentru terţi, servicii de comerţ cu
amănuntul de produse alimentare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online pentru produse
alimentare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerț cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, carne, lactate,
băuturi.

───────

(210) M 2020 03539 (111)172131
(151) 28/05/2020
(732) MARILENA BĂLUŢĂ, STR. PETRE

(540)

NEWBORN
ONCOFERTILITATE

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1002627/29.01.2021, solicitantul prin
mandatar nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ONCOFERTILITATE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
26.15.09; 01.15.17; 02.09.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de fertilizare în vitro, servicii de
tratament de fertilitate pentru persoane, servicii
ginecologice, servicii furnizate de bănci de
spermă (servicii medicale), servicii de recoltare
și conservare de spermă și ovocite, servicii de
asistenţă medicală.

───────

S. AURELIAN NR. 42, ET. 2, AP.10, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
APT.19, SECTOR 1, BUCURESTI, 
010497,  ROMANIA
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(540)

WAVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de catering-furnizare băuturi şi mâncare, servicii
de restaurant, servicii de bufet, gustări (snack-
bar).

───────

(210) M 2020 03578 (111)171965
(151) 29/05/2020
(732) CIPRIAN BOLAN, STR. AVRAM

(540)

FITNESS FĂRĂ FILTRU
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1003421/05.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "FITNESS".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.09.14; 02.09.18; 26.13.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Creare (redactare) de podcast-uri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
sport și fitness, consultanță în materie de
fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), antrenamente pentru sănătate și
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, servicii de formare în domeniul

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 - 45, 
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

IANCU NR.11-13, ET. 2, AP.10, 
JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900175,
CONSTANȚA, ROMANIA

(210) M 2020 03541 (111)172018
(151) 28/05/2020
(732) BLUE RADICAL SRL, 

STR. BUZEŞTI NR. 75-77, 
CAM. 5,ET. 5, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,ROMANIA
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───────

(210) M 2020 03656 (111)171998
(151) 02/06/2020
(732) S.C. SDA SERVICII DE

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. ZAHARIA STANCU,
NR. 8E, COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BUGSman ARCHIVE
MANAGEMENT

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000366/07.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "ARCHIVE" şi "MANAGEMENT".

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.25; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Software pentru gestiunea documentelor,
baze de date computerizate, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de
pe internet, date înregistrate pe suport
magnetic, fișiere de date înregistrate, software
pentru stocare digitală distribuită, aparate
şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
35. Arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), servicii de
administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date.
42. Servicii de stocare electronică pentru
arhivare de date electronice, servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
servicii de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini și alte date electronice,
servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei precum
cercetarea şi proiectarea aferentă, servicii de
analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

DEPOZITARE SI ARHIVARE
S.R.L., STR. 13 DECEMBRIE 
NR.94A, JUD. BRASOV, 
BRASOV,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, 
roșu,negru, alb

fitnessului, servicii sportive și de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, coordonarea
antrenamentelor de fitness, furnizarea de
instalații pentru fitness și exerciții fizice, servicii
ale cluburilor  de sănătate (sănătate și fitness),
servicii furnizate  de  către  cluburile  de  fitness,
servicii oferite de centrele de fitness, servicii
ale  cluburilor de  fitness,  administrare  de 
centre de fitness,creare (redactare) de conținut
educațional  pentru  podcasturi,  cursuri  de 
nutriție  (nemedicale), servicii  educative  în 
domeniul nutriției, servicii deeducație în materie 
de nutriție.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1082

(210) M 2020 03764 (111)171974
(151) 05/06/2020
(732) SEBASTIAN - ADRIAN

(540)

LIBER în BUZĂU liber să
gândesc, liber să scriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.02

clase:
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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(540)

TERMOCONTROL Sisteme
termice și instalații sanitare
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrate la
OSIM cu nr. 1037446/23.12.2020, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
"Sisteme termice şi instalaţii sanitare".

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 27.05.01;
29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

SILVESTRU, STR. DEMOCRAȚIEI
NR. 101, BL. 85, SC. D, ET. 2, 
AP.69, JUD. BUZĂU, BUZĂU, 
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE 
NR.51, CLĂDIREA VIVANDO, 
BIROURIA14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, roșu, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu, albastru, verde, violet, gri

37. Furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de boilere cu gaz, instalare
de căptușeli tubulare în conducte, instalare de
instalații pentru băi, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul aburilor, instalare
de sisteme de conducte pentru transportul
gazelor, instalare de sisteme de conducte
pentru transportul lichidelor, instalare și reparare
de conducte, instalarea de sisteme de țevi,
izolare de țevi, pozare de țevi, lucrări
de instalații sanitare, pozarea conductelor,
renovarea conductelor subterane, înlocuirea
conductelor de canalizare, întreținere de
instalații de alimentare cu apă, întreținere de
instalații sanitare, întreținere și reparații de
conducte, întreținere și reparații de conducte de
scurgere, întreținere  și reparații de sisteme de
conducte, întreținere  și reparații de țevi utilizate
pentru  echipamentele industriale,  întreținerea 
conductelor,  întreținerea conductelor  de 
canalizare,  renovarea  țevilor, reparare  de 
aparate  pentru  purificarea  apei, repararea  de 
conducte  cu  ajutorul  truselor  de capsulare, 

(210) M 2020 03785 (111)171957
(151) 05/06/2020
(732) TERMOCONTROL SRL, 

STR. STEAGULUI NR. 1, 
JUDEȚUL  ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, 
STR.GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA
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───────

(210) M 2020 03860 (111)171956
(151) 10/06/2020
(732) CĂTĂLIN GABRIEL ANDRIES,

STR.VLAICU VODĂ, NR.7, BL.C8,
SC.1, ETJ.8, AP.36, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Riamanti
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

service  de  urgență  la  instalațiile  de furnizare 
a  apei,  servicii  de  consiliere  cu  privire  la
instalarea de conducte, servicii de consiliere cu
privire la repararea de instalații de apă, servicii
de consiliere cu privire la întreținerea instalațiilor,
servicii de instalare a canalelor de scurgere,
servicii de căptușire a țevilor, servicii de instalare
de canale colectoare, servicii de instalare de
țevi, servicii de reparare a canalelor de scurgere,
servicii de reparare a conductelor, servicii de
reparare   a țevilor, servicii  de întreținere a 
conductelor de  canalizare,  servicii  de 
întreținere  de  pipe-line,  acoperirea  gurilor  de 
canalizare, amplasarede rețele de alimentare
cu  electricitate, consiliere  referitoare  la 
prevenirea  blocajelor în  liniile  de  instalații, 
curățarea canalelorde scurgere, furnizare de 
informații  privind repararea  sau  întreținerea 
motoarelor  electrice, furnizare  de  informații
privind  repararea  sau întreținere  de  aparate 
pentru purificarea apei, furnizare de informații
privind  repararea  sau întreținerea  de 
generatoare  de  energie  electrică, furnizare  de 
informații privind instalarea deaparate electrice,
furnizare  de  informații  privind repararea  sau 
întreținerea  de  echipamente pentru  controlul 
poluării  apei,  furnizare  de informații  privind 
repararea și  întreținerea de aparate  pentru 
iluminat  electric,  informații  în domeniul 
reparațiilor,  instalare  de  conducte industriale, 
instalare  de  dispozitive  de  alimentare cu  apă, 
instalare de dispozitive de securitate pentru 
echipamente  sub  presiune,  instalare  de
dispozitive pentru dedurizarea apei, instalare de
echipament de monitorizare a încălzirii electrice,
instalare de echipamente sanitare, instalare
de generatoare de electricitate, instalare de
instalații de iluminat, instalare de împământări
electrice, instalare de sisteme de iluminat,
instalare și reparații de aparate electrice,
instalații de mașinării electrice și de generatoare,
întreținere de aparatură electronică,  întreținere 
de aparate pentru purificarea apei, întreținere 
și  reparare  de  instalații  termice solare,
întreținere  și  reparații  de  stații  de epurare  a 
apei, izolarea canalelor de scurgere, lucrări de
instalații sanitare și instalare deapă și de gaz,
pompare  și  curățare  de  fose  septice, 
recondiționare,  reparare  și  întreținere  a
instalațiilor electrice, recondiționarea accesoriilor
de baie, recondiționări de căzi de baie,
renovarea boilerelor industriale, renovarea
instalației electrice, reparare de aparate de
alimentare cu apă, reparare de aparate de
iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente pentru controlul
poluării apei, reparare de instalații de alimentare

cu  apă,  reparare  de  instalații  de  alimentare  
cu  energie,  reparare  de  instalații  sanitare, 
reparare sau întreținere a căzilor de baie, 
reparare și  întreținere  de  generatoare  de 
electricitate, reparare  și  întreținere  de 
instalații  pentru generarea  de  energie, 
repararea  sistemelor  de canalizare,  reparații 
sau  întreținere  de  aparate de  iluminat 
electrice,  reparații  sau  întreținere de 
generatoare  de  energie  electrică,  reparații
sau întreținere de echipamente de control al
poluării apei, service de urgență la instalațiile de
furnizare curentului electric, service la aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
servicii de consiliere cu privire la instalarea
conductelor de apă și canal, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea instalațiilor de apă
și canal, servicii de curățare cu jeturi de
apă, servicii de electricieni, servicii de instalații
electrice, servicii de recondiționare a conductelor
de alimentare cu apă, servicii de întreținere
pentru rețeaua de alimentare cu electricitate.

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
010497,ROMANIA
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(540)

DOMENIILE COTEȘTI
În conformitate cu art.23 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1002824/01.02.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "COTEŞTI".

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.04.04;
01.01.02; 01.07.06; 05.05.20; 24.09.05;
25.01.06; 26.01.04; 05.03.13; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vin cu denumire de origine controlată din
arealul Coteşti.

───────

(540)

VERY FRESH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 03.13.01; 06.01.02; 29.01.13

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.

───────

(210) M 2020 03904 (111)172128
(151) 11/06/2020
(732) S.C. VERY NICE S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 55, COMUNA
GOSTINARI, JUD. GIURGIU,
GOSTINARI, GIURGIU, ROMANIA

(540)

VERY NICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,

(591) Culori revendicate: verde, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 03894 (111)172135
(151) 11/06/2020
(732) SC VINGEX TRANS SRL, 

STR. POPA ŞAPCĂ NR. 9, AP. 8,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCŞANI,
620090, VRANCEA, ROMANIA

(210) M 2020 03903 (111)172129
(151) 11/06/2020
(732) S.C. VERY FRESH S.R.L., 

STR. MOLDOVITA NR. 25, 
BL. 17, SC.  A, AP. 4, SECTOR 4, 
BUCURESTI,  ROMANIA
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parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2020 03918 (111)172071
(151) 12/06/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Sanvero Omega-3 1000 mg
EPA 180 mg DHA 120 mg

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1000931/13.01.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumiriilor: Omega-3 1000 mg EPA
180 mg DHA 120 mg SUPLIMENT ALIMENTAR.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.01; 26.11.08; 26.11.13; 02.09.01;
26.04.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 03937 (111)172073
(151) 12/06/2020
(732) IRENA IOANA BRODOCEANU,

(740) VLAD I. ANDA- CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII, NR. 152, AP. 95, JUD. CLUJ,
COM. FLOREŞTI, ROMANIA

(540)

Festivalul cu umbrele
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1001754/20.01.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: Festivalul.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: alb, albastru 
închis,albastru deschis, roșu

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN
NR. 1, BL. A1, SC. A, ET. 9, 
AP. 3, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
ANCA-MARIA LUNGU-CILIAC,
STR. AVIATORILOR NR. 31,
SC. C, AP. 8, JUDEȚUL BACĂU,
 BACĂU, ROMANIA
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(210) M 2020 03962 (111)172137
(151) 15/06/2020
(732) STEFAN JUSTIN, STR. TRAIAN

(540)

Meciul ŢINE CU TINE.ro

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.02;
29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și 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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

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 (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38. Servicii de telecomunicaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

VASILE NR. 67, ET. 2, AP. 3, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03963 (111)172113
(151) 15/06/2020
(732) SC TAITEI GRADINARESTI SRL,

(540)

Tăiţei Grădinăreşti

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 26.01.04;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Colţunaşi pe bază de făină, paste, ravioli,
tăiţei, spaghete, tăiţei cu ou, tăiţei din grâu
integral, paste pentru supe, paste de ciocolată,
paste de legume, paste făinoase umplute, paste
din grâu integral, paste de fructe, paste pentru
supă, paste alimentare proaspete, mâncăruri
care includ paste, cannelloni (paste care pot
fi umplute), gustări preparate conţinând în
principal paste, mâncăruri preparate pe bază
de paste, paste uscate şi proaspete, tăieţei şi
găluşte.

───────

(210) M 2020 03993 (111)172134
(151) 16/06/2020
(732) S.C. TEAM SPORT RANCA S.R.L.,

STR. DIMITRIE BREZULESCU
NR. 20, CAMERA 1, JUD. GORJ,
NOVACI, GORJ, ROMANIA

(540)

PARC AVENTURA RÂNCA

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.16;
02.01.08; 02.01.23; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

BD. NICOLAE IORGA NR. 1,
BL. C7, SC. B, AP. 14, CAMERA 2, 
JUDEŢUL IAŞI, IAȘI,  ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, maro, alb,
negru, gri, galben închis, roz închis

(591) Culori revendicate: verde, maro, alb,
negru
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(210) M 2020 04029 (111)171960
(151) 16/06/2020
(732) RUD INVEST CONSTRUCT SRL,

(540)

TANAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 04112 (111)172055
(151) 18/06/2020
(732) RARES MADALIN CIORTAN,

(540)

AMUNAROMA

(531) Clasificare Viena: 03.13.23; 26.03.15;
26.03.16; 27.05.02; 26.13.25; 29.01.14

(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

STR. CALTUNA NR. 15, 
SECTOR4, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

ALEEA BARAJUL CUCUTENI 
NR.8, BL. M7A, AP. 19, 
SECTOR 3,  BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, auriu, roşu,
alb
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(210) M 2020 04158 (111)171235
(151) 19/06/2020
(732) CHEMX LPE S.R.L., STR.

MESTESUGARILOR NR. 18,
JUD. BIHOR, TĂRIAN, BIHOR,
ROMANIA

(540)

LIQUITECH

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.17;
27.05.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Antigeluri, antigel pentru radiatoare de
vehicule, antigel pe bază de etilenglicol, antigel
pe bază de propilen glicol, antigel pentru
sistemul de răcire al vehiculelor, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor, chituri
și alte produse de umplere, adezivi pentru
uz industrial, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, detergenți pentru
uz industrial, substanțe, produse și preparate
chimice și elemente naturale, săruri pentru uz
industrial, rășini artificiale și sintetice în stare
brută, chituri și substanțe de umplere pentru
uz industrial, compoziții și substanțe chimice
și organice destinate utilizării la fabricarea de
alimente și de băuturi, materiale de filtrare
(chimice, minerale, vegetale și alte materiale în
stare brută).

───────

(210) M 2020 04171 (111)171947
(151) 21/06/2020
(732) ANDREA-DIANA BIRKENHEUER-

(540)

dMb ACCESSORIES
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/98,

republicată, conform adresei înregistrate la OSIM cu
nr. 1004275/15.02.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "ACCESSORIES".

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Săculeți pentru ochelari, etuiuri de ochelari,
lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari de
soare, etuiuri pentru ochelari de soare, lănțișoare
pentru ochelari de soare, șnururi pentru ochelari
de soare, tocuri de ochelari de vedere, tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii, tocuri
pentru ochelari de vedere și de soare, cordoane
pentru ochelari.
21. Pânze pentru ștergerea ochelarilor, pânze
pentru ștergerea ochelarilor de vedere.
25. Curele (accesorii vestimentare), articole de
îmbrăcăminte, eșarfe pentru gât, șaluri și eșarfe,
eșarfe (articole de îmbrăcăminte), eșarfe de
purtat pe umeri, eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
26. Brelocuri decorative pentru ochelari, inele
pentru eșarfe, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane (șireturi) pentru îmbrăcăminte,
catarame pentru îmbrăcăminte, catarame pentru
centuri, catarame de curea, catarame (accesorii
pentru îmbrăcăminte), catarame de curea din
metale prețioase, catarame, nu din metale

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone 
             124C)

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP. 3, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

MUNTEANU, 
STR. PROF. DR.GHEORGHE 
MARINESCU NR. 3,JUD. TIMIȘ, 
TIMIȘOARA, TIMIȘ,ROMANIA
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prețioase (accesorii pentru îmbrăcăminte),
catarame pentru curele, din metale prețioase
(articole de îmbrăcăminte).

───────

(540)

CELL GSM SERVICE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
telefoane.
37. Întreţinerea şi repararea telefoanelor.

───────

(210) M 2020 04189 (111)171981
(151) 22/06/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

(540)

DISINFECTX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL. 17,
SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

SA, STR. TULUC NR. 1, HALA 68, 
BIROUL 2, COM. VÂNĂTORI,
JUD. GALAŢI, SAT COSTI, 
807326,GALAȚI, ROMANIA(210) M 2020 04183 (111)172063

(151) 22/06/2020
(732) MARIAN POPESCU, 

STR. SMARANDA BRAESCU 
NR. 29, BL.XI G, SC. 2, ET. 1, 
AP. 23, SECTOR1, BUCUREŞTI, 
014205, ROMANIA
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(210) M 2020 04228 (111)172058
(151) 22/06/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

THE EDIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(540)

A1 RETAIL PARK
La data de 26.01.2021, cu adresa nr. 1002267,
solicitantul, in conformitate cu art. 23 alin (1) din

Legea 84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii RETAIL PARK

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(BRANDS) INC., LITTLE
FALLS DRIVE 251, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
DELAWARE, STATELE UNITE 
ALE AMERICII

(210) M 2020 04253 (111)172115
(151) 23/06/2020
(732) PARK EXPERT SERVICE DTL 
            SRL,

STR. DIVERTISMENTULUI NR. 1,
ET. 2, CAM. 2, JUDEŢUL ILFOV, 
CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, portocaliu,
albastru, vișiniu, negru
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(540)

ALEX Master of
Meat...SINCE 1991

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
25.01.19; 27.07.01; 29.01.12

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04358 (111)172095
(151) 25/06/2020
(732) HOTEL DEALS CONSULTING

(540)

PRIVATE TRAVEL BUSINESS
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIm
înregistrată cu nr. 1004097/12.02.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirilor: TRAVEL BUSINESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială.
39. Transport, organizarea de călătorii.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: crem, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

SRL, STR. A. I. CUZA, NR. 27,
BIROUL NR. 3, BL. S6, ET. P,
JUDETUL OLT, SLATINA, 031625,
OLT, ROMANIA

(210) M 2020 04292 (111)172093
(151) 24/06/2020
(732) S.C. OCEANIA S.R.L., 

STR. DANAILA NEGOITA 
NR. 19,  JUD. GALATI, GALAȚI,
ROMANIA
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(540)

TRUSOURI DE BOTEZ
Odoraș HAND MADE

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrate la

OSIM cu nr. 1003022/02.02.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

"TRUSOURI DE BOTEZ", "HAND MADE".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.05.01; 02.05.23

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Trusouri îmbrăcăminte (cutii), cutii de
trusouri pentru nou-născuți și copii (din lemn sau
plastic).
24. Crișme (textile), prosoape din material textil.
25. Articole îmbrăcăminte (hăinuțe copii, rochițe,
costumașe, halate de baie), articole de
botez (îmbrăcăminte), părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de comerț online și în magazine
fizice, promovare și publicitate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de

piață, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și 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 poștă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor și înregistrărilor scrise, precum și
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agențiilor de publicitate și servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poștă, sau distribuirea de eșantioane.

───────

(210) M 2020 04475 (111)172086
(151) 30/06/2020
(732) ASOCIATIA MOTOADN

PENTRU DEZVOLTAREA
MOTOCICLISMULUI, STR.
ALUVIUNII NR. 16, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

MOTOADN Asociația pentru
Dezvoltarea Națională
a Motociclismului 2018

(210) M 2020 04378 (111)171946
(151) 26/06/2020
(732) ANGELICA ODAINIC, 

STR. AMURGULUI NR. 17, 
BL. 2, SC.1, ET. 4, AP. 46, 
JUD. ILFOV, POPEȘTI 
LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 07.11.10; 24.07.01;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.17; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.14; 27.07.01; 01.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Afișe, agende, anuare (publicații tipărite),
broșuri, broșuri tipărite, calendare tipărite,
cărți de onoare, cartonașe imprimate, coperte
(coperți) de reviste, cursuri tipărite, diplome
imprimate, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, jurnale, materiale tipărite pentru
instruire, pliante tipărite, pliante informative
tipărite, reviste (publicații periodice), ziare.
41. Educație, divertisment și sport, academii
(educație), antrenament (instruire), coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență,
cursuri de conducere auto privind siguranța
rutieră, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de pregătire în activități sportive, cursuri
prin corespondență, elaborare de cursuri de
instruire și de examene, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
formare pentru motocicliști (instruire), formare
pentru șoferi de curse (instruire), formare
practică (demonstrație), furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
furnizare de informații cu privire la instruire,
furnizare de informații despre învățământ online,
furnizare de instruire în conducerea unui
vehicul cu motor, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, instruire, instruire
computerizată, instruire în materie de siguranță
rutieră, instruire pentru motocicliști, instruire
pentru șoferi, instruire pentru șoferi de curse,
instruirea conducătorilor auto, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de cursuri de instruire, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri
prin metode autodidactice, organizare de
seminare de pregătire continuă, organizare de
seminarii, organizare de sesiuni de formare,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
de instruire, organizare și coordonare de
seminare de formare, organizarea de ateliere de
lucru, organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizare de expoziții cu scop educativ,
pregătire și instruire, seminarii, școală auto,
servicii de instruire și formare, servicii educative
în materie de siguranță rutieră.

(740) ENACHE IP PARTNERS S.R.L.,
BD. UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMJAD

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, alb

───────

(591) Culori revendicate: negru; bej (Pantone
871 C)

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse  de  parfumerie, produse cosmetice,
produse  cosmetice  de  îngrijire  a frumuseţii, 
servicii  prestate  online  de  un magazin  de 
vânzare  cu  amănuntul  pentru produse  de 
parfumerie,  produse  cosmetice, produse 
cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

(210) M 2020 04529 (111)172002
(151) 01/07/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, 
JUDEŢ ILFOV, OTOPENI,  
ROMANIA
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(210) M 2020 04553 (111)172067
(151) 02/07/2020
(732) S.C. MIHTIN HONEYPROD S.R.L.,

(540)

Urban Bee

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.11; 03.13.04

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.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04636 (111)171994
(151) 06/07/2020
(732) ANDRA SIMUT, STR. JUSTITIEI

NR. 11, AP. 2, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550004, SIBIU, ROMANIA

(540)

MOZAIQ studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic.
21. Boluri pentru decorațiuni florale, ustensile
și recipienți pentru menaj sau bucătărie,
articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni și
bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

COMUNA GOHOR NR. 281, 
JUD. GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, SIBIU, 550311, SIBIU, 
ROMANIA
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, decorațiuni interioare, consultanță în
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare.

───────

(210) M 2020 04691 (111)172048
(151) 07/07/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

SA, STR. VULTURILOR, NR.
98 ETAJ 5-6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030857, ROMANIA

(540)

Smart TOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

Smarter

(531) Clasificare Viena: 02.09.17; 27.05.02;
29.01.12

clase:
9. Cabluri de aprindere, cabluri de conectare,
cabluri de curent, cabluri de demaror pentru
motoare, cabluri de interfață electrice, cabluri de
termocupluri, cabluri electrice, cabluri electrice
acoperite cu un strat de email, cabluri
electrice cu izolație minerală, cabluri electrice
de conectare, cabluri electrice de montare,
cabluri electrice de încărcare, cabluri electrice
folosite la conectări, cabluri electrice izolate,
cabluri electrice subacvatice, cabluri electronice,
cabluri metalice (electrice), cabluri pentru baterii,
cabluri prelungitoare, conectori de cabluri,
cordoane electrice, fire de alimentare cu
energie electrică, conductoare de electricitate,
conectoare pentru circuite electronice, conectori
pentru cabluri electrice, cutie pentru cabluri
electrice, adaptoare audio, filtre electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, adaptoare de curent, adaptoare
electrice, comutatoare fără fir, drivere LED.
11. Abajururi, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii electrice de iluminat, accesorii

(210) M 2020 04699 (111)171969
(151) 10/07/2020
(732) HIPGNOSIS VISION SRL, 

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA 
NR. 22, SC. 1, ET. 3, AP. 17, 
JUDEŢULDOLJ, CRAIOVA, DOLJ, 
ROMANIA

(740) CAVESCU SI  ASOCIATII  SRL,  STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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iluminat, lanterne de iluminat, lumânări cu led-
uri, lumânări electrice, luminatoare LED, leduri
ambientale, lumini ambientale, lumini de control,
lumini de studio, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, panouri luminoase,
proiectoare de iluminat, reflectoare de lămpi,
reflectoare, suporturi pentru lămpi, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), surse de
lumină luminescente, tuburi luminiscente, tuburi
fluorescente, tuburi de iluminat fluorescente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri cu manșon, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri de aprindere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri de conectare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri de curent,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri de demaror pentru motoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
de interfață electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri de termocupluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri electrice
acoperite cu un strat de email, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri electrice
cu izolație minerală, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri electrice de
conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri electrice de montare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri electrice de încărcare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
electrice folosite la conectări, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri electrice
izolate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri electrice subacvatice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri metalice (electrice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri pentru baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conectori de cabluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cordoane electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fire de alimentare cu energie electrică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conductoare de electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conectoare
pentru circuite electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectori pentru cabluri

pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru iluminat electric fluorescent
pentru interior, accesorii pentru iluminatul
electric, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, aparate de iluminat, aparate de
iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat cu
diode luminescente (LED), aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat care
încorporează fibre optice, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat arhitectural, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat cu lLED, corpuri de iluminat cu halogen,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri
de iluminat incandescent, corpuri de iluminat
industriale, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, filtre pentru lămpi,
filtre pentru lămpi electrice, instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat de uz comercial, instalații de
iluminat, instalații luminoase, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc,
lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu
descărcare electrice, lămpi cu descărcare în
gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu
incandescență și accesorii pentru acestea, lămpi
cu incandescență pentru instrumente optice,
lămpi cu infraroșu, lămpi cu infraroșu, nu de uz
medical, lămpi de podea, lămpi cu LED, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), lămpi cu ulei, lămpi cu
vid, lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi
de iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi de laborator, lămpi de lectură pentru
autovehicule, lămpi de masă, lămpi de siguranță,
lămpi de plafon suspendate, lămpi de siguranță
cu leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi din hârtie portabile (chochin),
lămpi  din  hârtie  verticale  (andon),  lămpi  din 
sticlă,  lămpi  echipate  cu suporturi extensibile,
lămpi  electrice,  lămpi electrice  de  mână 
(altele  decât  cele  de  uz fotografic),  lămpi 
electrice  de  noapte,  lămpi electrice 
incandescente, lămpi electrice pentruiluminare
în  exterior,  lămpi  electrice  pentru iluminare  în 
interior, lămpi flexibile, lămpifluorescente, lămpi
fluorescente  cu  lumină ultravioletă  de 
intensitate  scăzută,  lămpi  pentru camping, 
lămpi  pentru  corturi,  lămpi  pentru  cărți, lămpi 
pentru  inspecție,  lămpi  pentru  instalații
electrice, lămpi în formă de lumânări, lămpi
pentru lavabouri, lanterne solare, lanterne pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1098

electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutie pentru cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adaptoare audio, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu filtre electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură  cu  adaptoare  de  curent, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură cu 
adaptoare  electrice,  servicii  de  vânzare  cu
amănuntul în legătură cu comutatoare fără fir,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
drivere LED, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu abajururi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de
iluminat pentru exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii electrice de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru corpuri de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
iluminatul electric, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de iluminat cu ecran plat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de iluminat cu celule solare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu corpuri de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de iluminat arhitectural, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu corpuri de iluminat
cu LED, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu corpuri de iluminat cu halogen,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corpuri de iluminat de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de iluminat incandescent, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu corpuri de iluminat
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu corpuri de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corpuri de iluminat pentru interior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri  de
 

iluminat  scenic  cu  halogen,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  în  legătură  cu  filtre
pentru lămpi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu filtre pentru lămpi electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
de iluminat cu fibră optică, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații de iluminat
de urgență, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de iluminat de uz comercial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații luminoase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lampadare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi alimentate cu energie
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi cu arc, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi cu arc
(corpuri de iluminat), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi cu arc cu xenon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi cu descărcare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi cu descărcare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi cu descărcare în gaz,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi cu gaz, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi cu halogen, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
cu incandescență și accesorii pentru acestea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi cu incandescență pentru instrumente
optice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi cu infraroșu, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi cu
infraroșu, nu de uz medical, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi de podea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi cu LED, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi cu mercur, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
cu neon pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi cu picior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi cu raze ultraviolete (care nu sunt de uz
medical), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi cu ulei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi cu vid, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi de căutare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu lămpi de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi de laborator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi de lectură pentru
autovehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi de masă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi de siguranță,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi de plafon suspendate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi de siguranță
cu leduri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi de siguranță pentru utilizare
în subteran, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi din hârtie portabile (chochin),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi din hârtie verticale (andon), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
din sticlă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi echipate cu suporturi
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi electrice
de mână (altele decât cele de uz fotografic),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi electrice de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi electrice
incandescente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi electrice pentru iluminare
în interior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi flexibile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi fluorescente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi fluorescente cu lumină ultravioletă
de intensitate scăzută, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi pentru camping,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi pentru corturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi pentru inspecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lămpi pentru instalații
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi în formă de lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi pentru lavabouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lanterne solare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lanterne
pentru iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lanterne de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumânări
cu led-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lumânări electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu luminatoare
LED, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu leduri ambientale, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu lumini ambientale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumini de control, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumini de studio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lumini de
veghe (altele decât lumânări), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lumini decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri luminoase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu proiectoare de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu reflectoare de lămpi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru lămpi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi adaptate pentru montarea
lămpilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șine pentru iluminat (aparate de
iluminat), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu surse de lumină luminescente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tuburi luminiscente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tuburi fluorescente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tuburide iluminat fluorescente, servicii de 
vânzare cu amănuntul  în legătură cu tuburi 
luminoase ca  piese  pentru  aparate  pentru 
distrugerea insectelor,  servicii  de vânzare cu 
amănuntul  în legătură  cu  tuburi  luminoase 
pentru  iluminat, servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul în legăturăcu veioze de noptieră,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
cabluri  cu  manșon, servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu cabluri de aprindere, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
cabluri de conectare,servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură cu  cabluri  de  curent, 
servicii  de  vânzare  cu ridicata  în  legătură 
cu cabluri de demaror pentru motoare, servicii 
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri 
de  interfață  electrice, servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cucabluri de termocupluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
cabluri  electrice,  servicii de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  cabluri electrice 
acoperite  cu  un  strat  de  email,  servicii de 
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  cabluri
electrice cu izolație minerală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri electrice de
conectare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cabluri electrice de montare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
electrice de încărcare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabluri electrice folosite
la conectări, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri electrice izolate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
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electrice subacvatice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabluri electronice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
metalice (electrice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabluri pentru baterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri prelungitoare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu conectori de cabluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cordoane electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de alimentare cu
energie electrică, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu conductoare de electricitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
conectoare pentru circuite electronice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu conectori
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cutie pentru cabluri
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare audio, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu filtre electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare de curent, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu comutatoare fără fir, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu drivere LED,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu abajururi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu accesorii de iluminat pentru
exterior, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu accesorii electrice de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru corpuri de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu accesorii pentru
iluminatul electric, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de iluminat cu ecran plat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate de
iluminat cu celule solare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu corpuri de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu corpuri de iluminat arhitectural, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu corpuri de
iluminat cu LED, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu corpuri de iluminat cu halogen,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu corpuri de iluminat de uz casnic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu corpuri
de iluminat incandescent, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu corpuri de iluminat
industriale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu corpuri de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri de iluminat pentru interior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu corpuri de
iluminat scenic cu halogen, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu filtre pentru lămpi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
filtre pentru lămpi electrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații de iluminat
cu fibră optică, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instalații de iluminat de urgență,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații de iluminat de uz comercial, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instalații luminoase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lampadare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi alimentate cu energie solară, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi cu
arc, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lămpi cu arc (corpuri de iluminat), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi cu
arc cu xenon, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lămpi cu descărcare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi
cu descărcare electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi cu descărcare în
gaz, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi cu gaz, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi cu halogen, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi cu incandescență
și accesorii pentru acestea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi cu incandescență
pentru instrumente optice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi cu infraroșu,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi
de podea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi cu led, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi cu mercur, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi cu
neon pentru iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi cu picior, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi cu
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raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi cu ulei, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi cu vid, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi de birou,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi de căutare portabile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi de buzunar
portabile (pentru iluminat), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi de descărcare cu
intensitate înaltă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lămpi de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi de
iluminat pentru exterior, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi de laborator, servicii
de vânzare cu ridicata în legăură cu lămpi de
lectură pentru autovehicule, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi de masă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi
de siguranță, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi de plafon suspendate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi de
siguranță cu leduri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lămpi de siguranță pentru utilizare
în subteran, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi din hârtie portabile (chochin),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi din hârtie verticale (andon), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi din sticlă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lămpi echipate cu suporturi extensibile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi electrice de mână (altele
decât cele de uz fotografic), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi electrice de
noapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lămpi electrice incandescente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lămpi electrice pentru
iluminare în interior, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi flexibile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi
fluorescente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lămpi fluorescente cu lumină
ultravioletă de intensitate scăzută, servicii de
vânzare  cu  ridicata  în  legătură  cu  lămpi 
pentru  camping, servicii  de  vânzare  cu 
ridicata în legătură cu lămpi pentru corturi, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în   legătură 
cu lămpi pentru cărți,  servicii de vânzare cu 
ridicata în legătură cu lămpipentru inspecție,
servicii  de vânzare cu ridicata în legătură cu 
lămpi  pentru  instalații  electrice, servicii  de 
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi  în 
formă    de  lumânări,  servicii  de  vânzare   cu
 

ridicata  în  legătură  cu  lămpi  pentru  lavabouri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lanterne solare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lanterne pentru iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lanterne
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lumânări cu led-uri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lumânări
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu luminatoare led, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu leduri ambientale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lumini ambientale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lumini de control, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lumini de
studio, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu lumini de veghe (altele decât lumânări),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lumini decorative, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu panouri luminoase, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu proiectoare
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu reflectoare de lămpi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu reflectoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru lămpi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suporturi adaptate pentru
montarea lămpilor, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șine pentru iluminat (aparate
de iluminat), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu surse de lumină luminescente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tuburi luminiscente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tuburi fluorescente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tuburi
de iluminat fluorescente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tuburi luminoase
ca piese pentru aparate pentru distrugerea
insectelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tuburi luminoase pentru iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veioze de noptieră, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
cu manșon tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tuburi
luminoase pentru iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veioze de noptieră, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cabluri cu manșon, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
de aprindere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri de conectare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cabluri de curent, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
de demaror pentru motoare, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
de interfață electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri de
termocupluri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cabluri electrice acoperite cu un strat
de email, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri electrice cu izolație
minerală, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice de
conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice
de montare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice de
încărcare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri electrice folosite la
conectări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri electrice izolate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri electrice subacvatice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cabluri metalice (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
pentru baterii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu conectori de cabluri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cordoane electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fire
de alimentare cu energie electrică, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu conductoare de electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu conectoare pentru circuite electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu conectori pentru cabluri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutie pentru cabluri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu adaptoare audio, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu filtre
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu surse de alimentare pentru
rețea de alimentare cu electricitate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu adaptoare de curent, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu adaptoare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu comutatoare fără fir,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu drivere LED, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu abajururi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu accesorii de iluminat pentru
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu accesorii electrice de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu accesorii pentru corpuri
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu accesorii
pentru iluminatul electric, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu aparate de iluminat cu ecran plat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
aparate de iluminat cu diode luminescente [led],
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate de iluminat cu celule
solare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
arhitectural, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri de
iluminat cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
cu halogen, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
incandescent, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu corpuri de iluminat pentru
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu corpuri de iluminat pentru
interior, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu corpuri de iluminat scenic
cu halogen, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu filtre pentru lămpi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu filtre pentru lămpi electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instalații de iluminat cu fibră optică, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instalații de iluminat de urgență, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
instalații de iluminat de uz comercial, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu instalații de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu instalații
luminoase, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lampadare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi alimentate cu energie solară, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi cu arc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi cu arc (corpuri
de iluminat), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi cu arc cu xenon,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi cu descărcare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi cu descărcare electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi cu descărcare în gaz, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
cu gaz, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lămpi cu halogen, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi cu incandescență și accesorii pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lămpi cu incandescență
pentru instrumente optice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi cu
infraroșu, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lămpi cu infraroșu, nu de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lampi de podea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi cu mercur,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi cu neon pentru iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi cu picior, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
cu raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi cu ulei, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
cu vid, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lămpi de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi de căutare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), serviciide
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi de descărcare cu intensitate înaltă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi de iluminat pentru exterior, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi de laborator, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi de
lectură pentru autovehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi de siguranță,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi de plafon suspendate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi de siguranță cu leduri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi de siguranță pentru utilizare în subteran,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi din hârtie portabile (chochin),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi din hârtie verticale (andon),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi din sticlă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
echipate cu suporturi extensibile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi electrice de
mână (altele decât cele de uz fotografic), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi electrice de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
electrice incandescente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
electrice pentru iluminare în exterior, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi electrice pentru iluminare în interior,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi flexibile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi fluorescente
cu lumină ultravioletă de intensitate scăzută,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi pentru camping, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi pentru corturi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi pentru inspecție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lămpi pentru instalații electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi în formă de lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi pentru lavabouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lanterne
solare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lanterne pentru iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lanterne de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lumânări cu led-uri, servicii de vânzare cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1104

amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu luminatoare led,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu leduri ambientale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lumini ambientale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumini
de control, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lumini de studio,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lumini de veghe (altele decât
lumânări), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lumini decorative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri luminoase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu proiectoare de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu reflectoare
de lămpi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru lămpi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șine pentru iluminat (aparate de iluminat),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu surse de lumină luminescente,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tuburi luminiscente, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tuburi fluorescente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tuburi
de iluminat fluorescente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tuburi
luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tuburi
luminoase pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu veioze
de noptieră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri cu manșon, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri de aprindere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri de
conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri de curent, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri de demaror pentru motoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri de interfață electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri de
termocupluri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electrice acoperite cu un strat de

email, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri electrice cu izolație minerală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri electrice de conectare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri electrice de montare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electrice de încărcare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri electrice folosite la conectări, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri electrice izolate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri electrice
subacvatice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri metalice (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri pentru
baterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cabluri prelungitoare, servicii 
devânzare cu amănuntul online în legătură 
cuconectori de cabluri, servicii de vânzare 
cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
cordoane electrice,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online  în  legătură  cu  fire  de 
alimentare cu energie  electrică,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  online  în  legătură  cu 
conductoare  de electricitate,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul online  în  legătură  cu 
conectoare pentru circuite electronice,  servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură 
cu conectori pentru cablurielectrice, servicii de
 vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
cutie  pentru  cabluri  electrice, servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
adaptoare  audio,  servicii  de  vânzare cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  filtre  electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adaptoare
de curent, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adaptoare electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu comutatoare fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu drivere
LED, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu abajururi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
de iluminat pentru exterior, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
electrice de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu accesorii pentru
corpuri de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu accesorii pentru iluminat electric
fluorescent pentru interior, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
pentru iluminatul electric, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ansambluri de
iluminat cu leduri pentru firme luminoase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
iluminat cu ecran plat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aparate de
iluminat cu diode luminescente (LED), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de iluminat cu celule solare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu corpuri de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de iluminat arhitectural, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corpuri de iluminat arhitectural cu halogen,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu corpuri de iluminat cu led, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de iluminat cu halogen, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de iluminat de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de iluminat incandescent, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de iluminat industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corpuri de iluminat pentru exterior, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corpuri de iluminat pentru interior, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corpuri de iluminat scenic cu halogen, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu filtre pentru lămpi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu filtre pentru
lămpi electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu instalații de iluminat cu fibră
optică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații de iluminat de urgență,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații de iluminat de uz comercial,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
instalații luminoase,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu lampadare, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură  cu lămpi  alimentate  cu  energie 
solară,  servicii  de vânzare  cu  amănuntul 
online în legătură culămpi cu arc, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
  

lămpi  cu  arc  [corpuri  de iluminat], servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
lămpi  cu  arc  cu   xenon,   servicii   de vânzare
cu  amănuntul  online  în  legătură cu  lămpi cu
descărcare,  servicii  de vânzare cu  amănuntul
online  în  legătură  cu  lămpi  cu  descărcare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi cu descărcare în gaz, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi cu gaz, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi cu halogen, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lămpi cu incandescență și accesorii pentru
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi cu incandescență
pentru instrumente optice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi cu
infraroșu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi cu infraroșu, nu de
uz medical, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lampi de podea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi cu mercur, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
cu neon pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi cu
picior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi cu raze ultraviolete (care
nu sunt de uz medical), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi cu
ulei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi cu vid, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lămpi de căutare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
de buzunar portabile (pentru iluminat), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi de iluminat pentru
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi de laborator, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi de lectură pentru autovehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi de siguranță, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lămpi de plafon suspendate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi de siguranță cu leduri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi de
siguranță pentru utilizare în subteran, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
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din hârtie portabile (chochin), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lănat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu accesorii pentru lămpi din hârtie verticale
(andon), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi din sticlă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi echipate cu suporturi extensibile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi electrice de mână
(altele decât cele de uz fotografic), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi electrice de noapte, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lămpi electrice
incandescente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi electrice pentru
iluminare în exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lămpi electrice
pentru iluminare în interior, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lămpi
flexibile, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi fluorescente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi pentru camping, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lămpi pentru corturi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lămpi pentru
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi pentru inspecție, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
pentru instalații electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lămpi în formă
de lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi pentru lavabouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lanterne solare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lanterne
pentru iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lanterne de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lumânări cu led-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lumânări
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu luminatoare led, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu leduri
ambientale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumini ambientale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lumini de control, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumini de
studio, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lumini de veghe [altele decât
lumânări], servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumini decorative, servicii

───────

(210) M 2020 04701 (111)171968
(151) 10/07/2020
(732) HIPGNOSIS VISION SRL, STR.

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

EVTrend

clase:
9. Adaptatoare de priză, adaptoare pentru
cabluri, cablaj electric, cablu izolat pentru

de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri luminoase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu proiectoare de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu reflectoare de lămpi, servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în legătură  cu 
reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  suporturi  pentru lămpi, 
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în
legătură cu suporturi adaptate pentru montarea
lămpilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șine pentru iluminat
[aparate de iluminat], servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu surse de lumină
luminescente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tuburi luminiscente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tuburi fluorescente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tuburi de iluminat
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tuburi luminoase ca piese
pentru aparate pentru distrugerea insectelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tuburi luminoase pentru iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu veioze de noptieră.

ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 22, 
SC. 1, ET. 3, AP. 17, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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instalații electrice, cabluri aeriene pentru curenți
de valoare mare, cabluri cu manșon, cabluri
de aprindere, cabluri de conectare, cabluri de
curent, cabluri de demaror pentru motoare,
cabluri de interfață electrice, cabluri de
termocupluri, cabluri electrice, cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, cabluri electrice acoperite
cu un strat de email, cabluri electrice cu
izolație minerală, cabluri electrice de conectare,
cabluri electrice de montare, cabluri electrice
de încărcare, cabluri electrice folosite la
conectări, cabluri electrice izolate, cabluri
electrice subacvatice, cabluri pentru baterii,
cabluri pentru transmisia semnalelor electrice,
cabluri prelungitoare, canale de cabluri electrice,
conductoare de electricitate, conectori de
cabluri, cordoane electrice, cutie pentru cabluri
electrice, etichete pentru identificarea cablurilor
electrice, dispozitive de marcare pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, mufe
pentru cabluri electrice, învelișuri pentru cabluri
electrice, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, adaptoare de curent, adaptoare
electrice, comutatoare.
11. Aparate de iluminat pentru vehicule, becuri
cu led pentru automobile, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție, becuri pentru indicatoare de direcție de
biciclete, becuri pentru panoul de bord, faruri
pentru motociclete, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii electrice de iluminat, aparate
de iluminat, bare luminoase, becuri cu led, becuri
cu halogen, becuri de far, becuri de format
mic, becuri de iluminat, becuri de lanternă,
becuri de lămpi, becuri fluorescente, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri pentru lămpi
cu descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, cabluri luminoase pentru
iluminat, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat de uz casnic, instalații
de iluminat, instalații luminoase, lampi de podea,
lămpi cu led, lămpi cu picior, lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical), lămpi
de birou, lămpi de că utare portabile, lămpi
de iluminat, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi pentru
instalații electrice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adaptatoare de priză, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adaptoare pentru
cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cablaj electric, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cablu izolat
pentru instalații electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri aeriene
pentru curenți de valoare mare, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
cu manșon, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri de aprindere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
de conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri de curent, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri de
demaror pentru motoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri de interfață
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri de termocupluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri electrice acoperite cu
cauciuc, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri electrice acoperite cu un strat
de email, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri electrice cu izolație minerală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri electrice de conectare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
electrice de montare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri electrice de
încărcare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cabluri electrice folosite la conectări,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri electrice izolate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cabluri electrice
subacvatice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cabluri pentru baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri
prelungitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canale de cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
conductoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conectori de cabluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cordoane electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutie pentru cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu etichete pentru identificarea
cablurilor electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de marcare
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mufe pentru cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu învelișuri
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adaptoare de curent,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adaptoare electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comutatoare, servicii
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legătură cu lămpi de căutare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi de laborator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi de masă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lămpi pentru instalații electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptatoare
de priză, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru cabluri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cablaj electric,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cablu izolat pentru instalații electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
aeriene pentru curenți de valoare mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
cu manșon, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cabluri de aprindere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri de
conectare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cabluri de curent, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri de demaror
pentru motoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cabluri de interfață electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri de
termocupluri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cabluri electrice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabluri electrice acoperite
cu un strat de email, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cabluri electrice cu
izolație minerală, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri electrice de conectare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri electrice de montare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri electrice de
încărcare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cabluri electrice folosite la conectări,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cabluri electrice izolate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cabluri electrice
subacvatice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cabluri pentru baterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
prelungitoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu canale de cabluri electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu conductoare
de electricitate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu conectori de cabluri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cordoane
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutie pentru cabluri electrice, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de iluminat pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu becuri cu led pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri electrice pentru lămpi
posterioare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri electrice pentru vehicule
cu motor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri pentru indicatoare de
direcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu becuri pentru indicatoare de direcție
de biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri pentru panoul de bord,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
faruri pentru motociclete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de iluminat
pentru exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii electrice de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bare luminoase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
becuri cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri cu halogen, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri de
far, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri de format mic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu becuri de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri de lanternă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu becuri de lămpi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu becuri fluorescente compacte (bfc),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri pentru lămpi cu descărcări în gaze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
becuri pentru proiectoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu benzi de lumină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri luminoase pentru iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri de
iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu corpuri de iluminat cu led, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de iluminat de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu  instalații  luminoase, servicii  de vânzare 
cu  amănuntul în  legătură  cu  lampi  de  podea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lămpi cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lămpi cu picior, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
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de vânzare cu ridicata în legătură cu etichete
pentru identificarea cablurilor electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de marcare pentru cabluri electrice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații de
cabluri electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mufe pentru cabluri electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu învelișuri
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tuburi de protecție pentru
cabluri electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adaptoare de curent, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu comutatoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de iluminat
pentru vehicule, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu becuri cu led pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
becuri electrice pentru lămpi posterioare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu becuri
electrice pentru vehicule cu motor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu becuri pentru
indicatoare de direcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu becuri pentru indicatoare
de direcție de biciclete, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu becuri pentru panoul de
bord, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu faruri pentru motociclete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu accesorii de iluminat
entru exterior, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu accesorii electrice de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bare luminoase, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu becuri cu
led, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
becuri cu halogen, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu becuri de far, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu becuri de format mic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
becuri de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu becuri de lanternă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu becuri de
lămpi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu becuri fluorescente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu becuri fluorescente
compacte (bfc), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu becuri pentru lămpi cu descărcări în
gaze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu becuri pentru proiectoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu benzi de lumină, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri
luminoase pentru iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu corpuri de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
corpuri de iluminat cu led, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu corpuri de iluminat de uz
casnic, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații luminoase,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lampi de podea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lămpi cu led, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lămpi cu picior, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lămpi de
birou, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu  lămpi  de  căutare  portabile,  servicii  de 
vânzare  cu  ridicata  în legătură  cu  lămpi  de 
iluminat,  servicii  de  vânzare cu  ridicata  în 
legătură  cu  lămpi  de  iluminat pentru  exterior, 
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
lămpi  de  laborator,  servicii  de vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu  lămpi  de masă, 
servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în  legătură cu 
lămpi  pentru  instalații  electrice,  servicii  de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu adaptatoare de priză, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu adaptoare
pentru cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cablaj electric, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cablu izolat pentru instalații electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cabluri aeriene pentru curenți de valoare
mare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri cu manșon,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri de aprindere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cabluri de conectare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri de
curent, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri de demaror pentru
motoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri de interfață
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri de termocupluri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
cabluri electrice acoperite cu cauciuc, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cabluri electrice acoperite cu un strat de
email, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri electrice cu izolație
minerală, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice de
conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice
de montare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cabluri electrice de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1110

încărcare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri electrice folosite la
conectări, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri electrice izolate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri electrice subacvatice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cabluri pentru baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cabluri pentru transmisia semnalelor
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu canale de cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu conductoare de electricitate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu conectori de cabluri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cordoane electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cutie
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu etichete
pentru identificarea cablurilor electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dispozitive de marcare pentru cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu instalații de cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mufe pentru cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu învelișuri pentru cabluri
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tuburi de protecție
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu adaptoare
de curent, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu adaptoare electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu comutatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu aparate
de iluminat pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu becuri
cu led pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu becuri
electrice pentru lămpi posterioare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu becuri electrice pentru vehicule cu motor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu becuri pentru indicatoare de direcție,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu becuri pentru indicatoare de direcție
de biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu becuri pentru panoul
de bord, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu faruri pentru motociclete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în

legătură cu accesorii de iluminat pentru exterior,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu accesorii electrice de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bare luminoase, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu becuri
cu led, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu becuri cu halogen, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu becuri de far, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu becuri de format mic,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu becuri de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu becuri de lanternă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu becuri
de lămpi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu becuri fluorescente,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu becuri fluorescente compacte (bfc),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu becuri pentru lămpi cu descărcări
în gaze, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu becuri pentru proiectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu benzi de lumină, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cabluri
luminoase pentru iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de iluminat
cu led, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu corpuri de iluminat de
uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu instalații de iluminat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu instalații luminoase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lampi de podea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
cu led, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lămpi cu picior, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lămpi cu raze ultraviolete (care nu sunt de uz
medical), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lămpi de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lămpi de căutare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi de iluminat
pentru exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lămpi de laborator,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lămpi de masă, servicii de vânzare
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cu amănuntul prin catalog în legătură cu lămpi
pentru instalații electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adaptatoare de
priză, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adaptoare pentru cabluri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cablaj electric, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cablu izolat pentru instalații
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cabluri aeriene pentru curenți de
valoare mare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri cu manșon, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri de aprindere, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri de
conectare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri de curent, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri de demaror pentru motoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri de interfață electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri de
termocupluri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri electrice acoperite cu cauciuc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electrice acoperite cu un strat de
email, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri electrice cu izolație minerală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri electrice de conectare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri electrice de montare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electrice de încărcare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri electrice folosite la conectări, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cabluri electrice izolate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri electrice
subacvatice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri pentru baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri pentru transmisia semnalelor
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu canale de cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conductoare de electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu conectori
de cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cordoane electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutie pentru cabluri electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etichete

pentru identificarea cablurilor electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dispozitive de marcare pentru cabluri electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații de cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mufe pentru cabluri electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu învelișuri
pentru cabluri electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tuburi de
protecție pentru cabluri electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adaptoare de curent, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adaptoare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu comutatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de iluminat pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri cu led pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri electrice pentru lămpi posterioare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu becuri electrice pentru vehicule cu motor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu becuri pentru indicatoare de direcție,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu becuri pentru indicatoare de direcție
de biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu becuri pentru panoul de
bord, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu faruri pentru motociclete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu accesorii de iluminat pentru exterior, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu accesorii electrice de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bare luminoase,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu becuri cu led, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu becuri cu
halogen, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu becuri de far, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu becuri de
format mic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu becuri de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu becuri de lanternă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu becuri de
lămpi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu becuri fluorescente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri fluorescente compacte (bfc), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri pentru lămpi cu descărcări în gaze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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───────

(210) M 2020 04733 (111)172122
(151) 08/07/2020
(732) SCOALA COMERCIALA SI DE

SERVICII, PASAJUL REVOLUTIEI
NR. 3, JUDEȚUL BACAU, BACAU,
600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Școala Comercială
Construiește cariera ta

și viitorul tău va străluci!
La data de 27.01.2021, cu adresa nr. 1002406,
solicitantul, in conformitate cu art. 23 alin (1) din

Legea 84/1998, republicata, declara ca nu invoca un
drept exclusiv asupra denumirii Școala Comercială

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de educație și formare profesională.
───────

(210) M 2020 04758 (111)171992
(151) 08/07/2020
(732) HAM BEBE SRL, STR. D-NA

(540)

Ham Bebe

legătură cu becuri pentru proiectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu benzi
de lumină, servicii de vânzare  cu amănuntul
online  înlegătură cu cabluri luminoase pentru
iluminat, servicii  de  vânzare  cu  amănuntul 
online  în    legătură  cu  corpuri  de  iluminat,
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură  cu     corpuri   de   iluminat   cu   led,
servicii  de  vânzare cu  amănuntul  online  în 
legătură cu corpuri de iluminat de uz casnic, 
servicii  de vânzare cu amănuntul  online în 
legătură  cu  instalații  de iluminat,  servicii  de 
vânzare  cu  amănuntul  online în  legătură  cu 
instalații  luminoase,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul online în legătură cu lampide podea,
servicii  de vânzare cu amănuntul online în 
legătură cu lămpi cu led, servicii devânzare 
cu  amănuntul  online  în  legătură  cu  lămpi cu 
picior, servicii de vânzare cu amănuntul onlineîn 
legătură cu lămpi cu raze ultraviolete (carenu
sunt de uz medical), servicii  de  vânzarecu 
amănuntul  online  în  legătură  cu  lămpi  de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lămpi de căutare portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi de iluminat pentru
exterior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lămpi de laborator, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi pentru instalații
electrice.

GHICA, NR. 10, BL. 62, SC. 1, 
ET.10, AP. 43, CAM. 1, SECTOR 
2,BUCUREȘTI, 022834, 
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 
550311, SIBIU,ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 21.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
25.  Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(540)

TANGO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04831 (111)171988
(151) 10/07/2020
(732) IOAN IACOB, CALEA NATIONALA

NR. 69, SC. D, ET. 5, AP. 15,
JUDEȚUL BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

ApiBeelena

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.13.04;
29.01.12

clase:
16. Afișe publicitare (tipărituri), autocolante
(articole de papetărie), carduri de cadouri (nu
magnetice), cataloage pentru comenzi prin
poștă sau poștă electronică, cataloage pentru
cumpărături la domiciliu, cupoane valorice
tipărite, etichete autocolante, etichete tipărite din
hârtie, fluturași informativi, fluturași publicitari,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
material promoțional imprimat, pliante, publicații
de reclame (tipărituri), publicații promoționale
(tipărituri), reclame tipărite, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, hârtie de
ambalaj, ambalaj din plastic, ambalaje din
carton sau din hârtie pentru sticle, ambalaje
ermetice din hârtie, ambalaje pentru mâncare
din hârtie, carton sau plastic, cutii de hârtie
pentru livrarea bunurilor, cutii pentru ambalat
din hârtie, cutii pentru ambalat din carton, foi
de hârtie pentru ambalat, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii din materiale plastice pentru
ambalat, folii din polietilenă pentru ambalat sau
împachetat, folii pentru ambalarea alimentelor,
materiale pentru ambalat din hârtie, carton sau
plastic, pungi cu mânere din hârtie, carton
sau plastic, pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, recipiente de ambalat din hârtie,
recipiente din hârtie pentru ambalare, recipiente
pentru ambalare din carton, etichete adezive,

(591) Culori revendicate: verde,albastru, roșu,
 galben

(210) M 2020 04822 (111)171993
(151) 10/07/2020
(732) LA PUERTAS PUB SRL, 

P-ŢA MICĂ NR. 23, JUDEŢ SIBIU, 
SIBIU,  550182, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, JUDEŢUL SIBIU, 
SIBIU

(591) Culori revendicate: galben auriu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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etichete adezive tipărite, etichete adezive din
hârtie.
30. Ceară (clei) de albine de uz alimentar, fagure
brut de uz alimentar, îndulcitori naturali, lăptișor
de matcă de uz alimentar, miere, miere biologică
pentru consum uman, miere cu plante aromatice,
miere cu trufe, miere de Helichrysum, miere de
Manuka, miere maturată natural, miere naturală,
îndulcitori (naturali) sub formă de granule, miere
(pentru alimentație), propolis de uz alimentar,
pastile din miere cu ierburi aromatice (dulciuri),
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole de uz alimentar.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea magazinelor, managementul
activităților comerciale, managementul și
administrarea afacerilor, administrarea
vânzărilor, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, afișaj (publicitate), creare de
texte publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, cronică publicitară,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
lipirea de afișe publicitare, marketing de
produse, întocmire de reclame, marketing pe
Internet, marketing promoțional, mostre de
produse, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, plasare de
reclame, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate în
cinematografe, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, publicitate online, publicitate prin

bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin Internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate și marketing, publicitate
și reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, pealizare de
materiale publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuție de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, publicitate
prin corespondență, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.

───────

(540)

TELIOS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,

(210) M 2020 04850 (111)172028
(151) 13/07/2020
(732) TELIOS CARE SA, 

STR. TAIETURA TURCULUI 
NR. 47,  PARCUL INDUSTRIAL 
TETAROM 1, JUDEŢUL CLUJ, 
CLUJ NAPOCA,CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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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 și 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.
38. Servicii de telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(540)

MONTANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

44.  servicii veterinare, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane
şi animale, servicii de agricultură, acvacultura,
horticultură şi  silvicultură.  Servicii  medicale,
excluzând serviciile prestate de opticieni,
serviciile de optometrie, serviciile de optică
medicală şi serviciile de informare în domeniul
opticii

(210) M 2020 04851 (111)172029
(151) 13/07/2020
(732) MIHAI CIPRIAN DAVID, 

ALEEA LUPENI NR. 13, 
JUDEŢULBRAŞOV, BRAŞOV, 
BRAȘOV,  ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 04861 (111)172030
(151) 14/07/2020
(732) SOCIETATEA NATIONALA DE

(540)

bine boutique

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de consultanţă în afaceri privind
gestionarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanţă în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii

prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, publicitate, publicitate online,
publicitate şi marketing, publicitate în reviste,
servicii de publicitate, publicitate şi reclamă,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, servicii de publicitate exterioară,
servicii promoţionale de publicitate, servicii
de publicitate digital, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare.

───────

(210) M 2020 04863 (111)172031
(151) 14/07/2020
(732) CRISTIAN PETRICA SERTEA,

(540)

page up comunicăm valoarea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.01.03; 26.01.18

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

CRUCE ROSIE DIN ROMANIA
- FILIALA SECTOR 6, CALEA
PLEVNEI NR. 204, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

STR. BUREBISTA NR. 3-5, 
BL.100, SC. A, AP. 10, 
JUDEŢ TIMIŞ,  TIMIŞOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, albastru, gri
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04864 (111)172032
(151) 14/07/2020
(732) GEORGIANA SPATARU, STR.

BASARABIA, BL. 1, SC. 3, ET. 4,
AP. 30, JUDEŢ MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMATIEI,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L.,
STR.MIHAIL VELICIU NR.21, AP.1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MUZA-Mandala
Urban Zen Alignment

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Cursuri online şi offline (instruire), instruire,
activităţi sportive, cursuri yoga, cursuri de
meditaţie.

───────

(210) M 2020 04865 (111)172034
(151) 14/07/2020
(732) SINDICATUL CFR TIMISOARA,

ALEEA PĂDUREA VERDE NR. 2,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

SINDICATUL CFR
TIMIȘOARA ÎMPREUNĂ

SUNTEM MAI PUTERNICI!

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.01.03; 26.11.06; 29.01.13

45. Consiliere și reprezentare juridică, servicii de
reprezentare juridică.

───────

(591) Culori revendicate: gri, negru, roșu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanță în materie de angajări,
consilierea angajaților pe probleme economice,
servicii de transfer al angajaților, servicii de
plasare temporară a angajaților, administrare
de planuri de beneficii pentru angajați, servicii
de angajare de personal pentru secretariat,
agenție de angajare a personalului în secretariat,
administrare de planuri de asigurări sociale
pentru angajați, furnizare de informații în materie
de angajare, realizare de programe de acordare
a stimulentelor pentru angajați.
41. Activități sportive, antrenamente sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, activități sportive și culturale,
organizarea  de  evenimente  sportive,  arbitraj 
în  cadrul evenimentelor  sportive,  servicii 
educative,  de divertisment  și  sportive, 
cantonamente  de  fotbal, organizare  de 
evenimente  de  fotbal,  servicii privind 
organizarea  de  evenimente  fotbalistice,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
instruirea angajaților, servicii de consultanță cu
privire la formarea angajaților.
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(210) M 2020 04880 (111)172033
(151) 14/07/2020
(732) ADRIAN CĂTĂLIN GIURGIȚEANU,

(540)

MAD pro wood

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.20; 05.05.21

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilă și mobilier, dulapuri, fotolii, paturi,
schelete de pat din lemn, somiere, mese, blaturi,
scaune, scaune pliante, divane, tabureţi, rafturi
de mobilă, scări din lemn, suporturi pentru
reviste, suporturi pentru ziare, mobilă de birou,
banchete, canapele, bănci, coșuri și leagăne
pentru copii, cufere și lăzi de depozitare, cutii din
lemn, cuiere, console, uși pentru mobile, oglinzi,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, toate aceste servicii în legătură
cu mobilă și mobilier, dulapuri, fotolii, paturi,
schelete de pat din lemn, somiere, mese, blaturi,
scaune, divane, tabureți, rafturi de mobile,
dulapuri, scări din lemn, suporturi pentru reviste,
mobilă de birou, banchete, canapele, bănci,
coșuri și leagăne pentru copii, cufere și lăzi de
depozitare, cutii din lemn, cuiere, console, uși
pentru mobile, oglinzi, lucrări de artă din lemn,
ceară, ipsos sau plastic.

37. Instalare mobilă, întreținerea mobilei,
restaurarea mobilei, instalarea ușilor și
ferestrelor, tapițare.
40. Tăierea și prelucrarea lemnului, fabricarea la
comandă a mobilei și a produselor din lemn.

───────

(210) M 2020 04885 (111)172035
(151) 14/07/2020
(732) S.C. C&C PARTNERS

(540)

LA CRÈME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.07; 24.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, produse de patiserie, orez, tapioca, sago,
făină, cereale, pâine, prăjituri, înghețată, muștar,
oțet, sosuri, gheață comestibilă.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială.
43. Servicii de furnizare de hrană și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE 
NR.51, CLĂDIREA VIVANDO, 
BIROURIA14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

CONSULTING S.R.L., 
STR.DONATH NR. 264, AP. 1, 
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 
400331,CLUJ, ROMANIA

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 483
C), roz (Pantone 475 C)

SAT BUCOVĂȚ NR. 937, 
JUD. DOLJ, COMUNA BUCOVĂȚ, 
DOLJ, ROMANIA
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(210) M 2020 04942 (111)172036
(151) 16/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(540)

MagneComplet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 04963 (111)172037
(151) 16/07/2020
(732) SC PROFLEX SRL, STR. IERBUS

NR. 38B, JUDEŢUL MUREŞ,
REGHIN, 545300, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PROair

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese de
mașini, platforme aeriene mobile de lucru
(hidraulice), dispozitive hidraulice de acționare a
porților, expandoare hidraulice (pentru urgențe
și salvare), foarfeci hidraulice (pentru urgențe
și salvare), dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), troliuri cu acționare
hidraulică de uz maritim, chei hidraulice folosite
în instalațiile de foraj, clești hidraulici (piese
de mașini de construcții), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (hidraulice),
mașini de ambutisat folosite la asamblarea
furtunurilor hidraulice, furtunuri (nemetalice)
pentru transferul energiei hidraulice la mașini,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE NR.51, CLĂDIREA 
VIVANDO, BIROURI   A14-A15, 
SECTOR 4, BUCUREȘTI,  ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.  M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 
550311, SIBIU,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
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furtunurilor hidraulice, unități de comandă
și control al procesului (hidraulice), furtunuri
(metalice) pentru transferul energiei hidraulice
în mașini, cupe folosite împreună cu mașinile
de ridicare hidraulice, furtunuri (metalice) folosite
la sistemele hidraulice ale mașinilor, furtunuri
(nemetalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, transmisii hidraulice, altele decât
cele pentru vehicule terestre, extensii hidraulice
pentru berbeci (pentru urgențe și salvare),
motoare hidraulice rotative (altele decât cele
pentru vehicule terestre), cutii de viteze pentru
transmisii hidraulice (altele decât cele pentru
vehiculele terestre), tambure de înfășurat
furtunuri, mașini de ambutisat folosite la
pregătirea asamblărilor de furtunuri, pompe
pentru fluide, instalații de pompare de fluide,
supape pentru reglarea fluxului de fluide
(componente ale maşinilor, mecanice), mașini
pentru etanșarea recipientelor pentru ambalare,
fitinguri pentru pulverizatoare (piese pentru
mașini), transportoare pneumatice, șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe pneumatice, cricuri
pneumatice, ciocane pneumatice, pompe
pneumatice, chei pneumatice, burghie
pneumatice, unelte pneumatice, capsatoare
pneumatice, unelte pneumatice (mașini),
scule pneumatice portabile, unelte industriale
pneumatice, burghie pneumatice portabile,
ciocane pneumatice portabile, instalații de
transport pneumatic, aparate cu acționare
pneumatică, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, scule de
mână pneumatice, arcuri pneumatice pentru
utilaje, prese cu acționare pneumatică, pompe
pneumatice de gresare, elevatoare mecanice
și pneumatice, chei cu clichet pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, supape cu
acționare pneumatică, mecanisme de ridicare
pneumatice (mașini), cricuri pneumatice pentru
ridicare (mașini), dispozitive pneumatice pentru
înșurubarea piulițelor, comenzi pneumatice
pentru mașini și motoare, instalații pneumatice
de transport prin conducte, mecanisme
pneumatice de acționare a supapelor, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
dispozitive pneumatice de acționare pentru
controlarea valvelor, pompe pneumatice pentru
alimentarea cu gaze lichefiate, instrumente
pentru comanda și controlul procesului
(pneumatice), cilindri pneumatici cu cablu
(piese pentru mașini), dispozitive de control
al procesului industrial (pneumatice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
robineți de descărcare (piese de maşini),
robineți ca piese de mașini, mecanisme cu
clichet pentru robinete (mașini), robinete sub

formă de unelte cu acționare mecanică,
ciocane pneumatice, foarfece pneumatice,
burghie pneumatice, transportoare pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
pompe pneumatice, chei pneumatice, cricuri
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, cuplaje pentru aparate
pneumatice, scule de mână pneumatice,
supape cu acționare pneumatică, controlere
de proces (pneumatice), prese cu acționare
pneumatică, chei cu clichet pneumatice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, aparate cu acționare
pneumatică, pistoale pneumatice pentru cuie,
pompe pneumatice de gresare, elevatoare
mecanice și pneumatice, mecanisme de ridicare
pneumatice (mașini), dispozitive pneumatice
pentru înșurubarea piulițelor, dispozitive pentru
deschiderea ușilor, pneumatice, aparate pentru
controlul sistemului (pneumatice), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pentru deschiderea ferestrelor, pneumatice,
extractoare pneumatice pentru ulei uzat,
dispozitive pneumatice de închidere a ușilor,
instalații pneumatice de transport prin conducte,
injectoare pneumatice de combustibil pentru
motoare, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, supape acționate
automat prin comandă pneumatică, dispozitive
pneumatice de acționare pentru controlarea
valvelor, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
lichefiate, cilindri pneumatici cu cablu (piese
pentru mașini), dispozitive de control al
procesului industrial (pneumatice), unități de
comandă și control al procesului (pneumatice),
dispozitive pneumatice pentru deschiderea și
închiderea ușilor (organe de mașini), supape
automate de control al admisiei pentru
compresoare pneumatice cu piston, filtre-presă,
filtre cu tambur, filtre de ulei, filtre de combustibil,
filtre de aer pentru scopuri mecanice, filtre cu
flux reversibil (piese pentru mașini), valve de
control pentru pompe, valve hidraulice (piese
pentru mașini), valve fluture metalice sub formă
de piese de mașini, fitinguri pentru pulverizatoare
(piese pentru mașini), regulatoare pentru
motoare, regulatoare de motor pentru maşini,
regulatoare de presiune pentru instalații de
lubrifiere, regulatoare de presiune (componente
de mașini), regulatoare folosite la mașinile de
sudat, supape regulatoare de presiune care
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constituie componente de mașini, regulatoare de
viteză (mecanice) folosite la mașini și motoare,
supape regulatoare de presiune sub formă de
piese de mașini, regulatoare de amestec de
carburant și aer ca piese de motoare cu ardere
internă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale,
neprocesate și semiprocesate, materiale
plastice și rășini extrudate destinate utilizării în
producție, materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din
metal, furtunuri hidraulice din plastic, garnituri
de etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate

(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice
(piese pentru țevi de apă rigide), garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru suspensii
pneumatice, căptușeli sintetice folosite la filtrare,
pentru filtre, garnituri de etanșare, materiale



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1122

de etanșare și materiale de umplutură, valve
din cauciuc sau din fibre vulcanizate, fitinguri
nemetalice pentru țevi, fitinguri pentru furtunuri
(nemetalice), fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice, fitinguri, nu din metal, pentru
țevi flexibile, fitinguri pentru țevi (racorduri)
nemetalice (piese pentru țevi de apă rigide),
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, coturi nemetalice
pentru conducte, coturi nemetalice pentru
țevi rigide, conectori nemetalici pentru țevi,
conectori nemetalici pentru tuburi, conectori
pentru conducte (nemetalici) pentru liniile de
carburant, conectori de îmbinare (din cauciuc)
pentru cabluri neelectrice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, recondiționarea frânelor
pentru camioane pneumatice, întreținerea
de unelte manuale pneumatice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac, reparare de filtre de aer,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de filtre pentru aerul de
admisie pentru utilaje, reparare de filtre de aer și
de piese pentru acestea.

───────

(210) M 2020 05001 (111)172038
(151) 17/07/2020
(732) ASOCIATIA DE ARTE MARTIALE

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.02; 26.11.06;
26.13.25; 29.01.12

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05219 (111)172039
(151) 24/07/2020
(732) WINERO S.R.L., STR. RONDA

(540)

ALIRA FLAMMA CHARME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

MODERNE HAKUSHIN-KAI, 
STR.REGINA MARIA NR. 1, 
BL. L, SC. A, AP. 12, 
JUD. VALCEA,

───────

(591)
(511)

(740)

Culori revendicate:
Produse și/sau servicii grupate pe

CABINET MARILENA COMANESCU
PIAŢA DOROBANŢI NR. 4, 
SC. B, ET
BUCUREŞTI,

V
ROMANIA

NR. 2B, CAM.
BUCURESTI, 024106, ROMANIA

ALCEA, 240140,

.  2, AP
 010588, ROMANIA

 2, ET

. 8, SECT

 RAMNICU 

 roșu, negru

VALCEA, 

.2, SECT

OR 1, 

OR 2,

,

───────
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(540)

MA-RA ONE SECURITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 06124 (111)172014
(151) 31/08/2020
(732) SC GARANT SECURITY TEHNIC

(540)

GST GARANT
SECURITY TEHNIC

(531) Clasificare Viena: 24.01.13; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.17; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea alarmelor de incendiu.
38. Comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea emailurilor,
transmisia video la cerere, transmisia fără fir
(wireless).
39. Transportul cu maşini blindate, transportul
cu maşina, transportul de pasageri, transportul
cu ambulanţa.
41. Tehnoredactare computerizată electronică,
închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat.
45. Însoţire/escortare în societate (însoţire),
închirierea alarmelor de incendiu, servicii de
pază, monitorizarea alarmelor de securitate şi
antifurt, servicii de pază pe timp de noapte,

(210) M 2020 06103 (111)172040
(151) 28/08/2020
(732) MA-RA ONE SECURITY SRL, 

STR. TINERETULUI NR. 27, 
BL. 114, SC.2, AP. 11, 
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,DOLJ, 
ROMANIA

(740) ROMARK Intellectual Property SRL,
SOS. MIHAI BRAVU NR. 27A, 
BL.27A, AP 54, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,  021304, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

SRL, 
STR. COMBUSTIBILULUINR. 2, 
CAMERA 9, ET. 1, JUD.TULCEA, 
TULCEA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben,
albastru
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servicii de gardă de corp, consultaţii în ceea ce
priveşte securitatea fizică.

───────

(210) M 2020 06188 (111)172041
(151) 02/09/2020
(732) EUROCLAS SECURITY

(540)

EUROCLAS SECURITY
SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transportul de valori.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a persoanelor.

───────

(210) M 2020 06322 (111)172121
(151) 07/09/2020
(732) S.C. RIVERGATE SECURITY

(540)

RIVERGATE
SECURITY SERVICES

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control pentru protecția bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

SOLUTIONS, 
CARTIER  DOROBANŢI 1, 
BL. 22/3, AP. 2,  JUDEŢ BUZĂU, 
BUZĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru marin, 
albastru deschis

S.R.L., 
STR. GIURGIULUI NR. 5A, 
PARTER, AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, 
COMUNA JILAVA, ILFOV,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri (HEX=#E6E6E6),
negru (HEX=#000000), albastru
(HEX=#00AFEF)
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(210) M 2020 06477 (111)172042
(151) 14/09/2020
(732) SUPREME SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU
NR. 7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

S SUPREME SECURITY

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(540)

M SMART SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 26.03.01; 26.03.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și
sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, managementul
riscurilor pentru securitatea fizică și siguranță,
autentificarea informațiilor de identificare
personală (servicii de verificare a identității),
consultanță în domeniul furtului de date și al
furtului de identitate, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie
de securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, controlul de securitate
al bagajelor, depistarea bunurilor furate,
deschidere de închizătoare de uși, deschiderea
încuietorilor, deschiderea încuietorilor de
siguranță, escortă (gardă de corp personală),
escortă personală (gardă de corp), evaluare
a riscurilor în materie de securitate, evaluarea
gradului de siguranță, furnizare de informații
despre servicii de gărzi de corp personale,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, furnizare de servicii

(210) M 2020 06744 (111)172013
(151) 23/09/2020
(732) M SMART SECURITY SRL,

PIAȚA VASILE MILEA NR  2, 
BLOC  MOBILUX, MEZANIN, 
CAMERA  NR. 9, 
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA
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───────

(540)

VALAHIA SISTEM

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.14;
26.01.18; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

de verificare a antecedentelor, furnizarea servicii
de recunoaștere și de supraveghere, gardă de
corp personală (escortă), inspectarea uzinelor
în scopuri de securitate, investigații cu privire
la antecedente ale persoanelor, localizarea
cheilor pierdute, localizarea vehiculelor furate,
marcarea de securitate a documentelor,
marcarea de securitate pentru bunuri,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, salvarea oamenilor,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
infracțiunilor, servicii de consultanță în domeniul
securității naționale, servicii de consultanță în
materie de prevenire a criminalității, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii
de consultanță în materie de securitatea
fizică și siguranță, servicii de custodie de
chei, servicii de evaluare a riscului pentru
securitatea fizică și siguranță, servicii de
informare cu privire la securitatea fizică și
siguranță, servicii de informare referitoare la
siguranță, servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de localizare a vehiculelor
furate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de recuperare a
fugarilor, servicii de recuperare a vehiculelor
furate, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii de validare a
identității, servicii de verificare a persoanelor,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii prestate de paze de noapte,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru clădiri, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, supraveghere cu circuit închis,
supravegherea alarmelor antiefracție, verificarea
identității, servicii de agenții de detectivi, servicii
de portar, servicii de portar hotelier, servicii
oferite de un detectiv, organizarea reuniunilor
politice, servicii de arbitraj, intermediere și
conciliere privind conflicte, consiliere cu privire la
litigii.

(210) M 2020 06930 (111)172142
(151) 30/09/2020
(732) IONEL TABLA, 

STR. PREPELICARULUI NR. 25,   
SECTOR 5, BUCUREȘTI,  
ROMANIA
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(210) M 2020 07248 (111)172043
(151) 12/10/2020
(732) BEST ROMANIAN SECURITY

(540)

BEST ROMANIAN SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.06;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de securitate pentru protectia
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, protecție fizică oferită
de poliție, servicii de protecție a animalelor,
închiriere de echipamente de protecție, salvare,
siguranță și menținere a ordinii, consultanță
în legătură cu asigurarea respectării protecției
datelor, monitorizarea sistemelor de securitate,
servicii de securitate fizică, controlul de
securitate al bagajelor, marcarea de securitate
pentru bunuri, consultanță în materie de
securitate, servicii de securitate pentru clădiri,
marcarea de securitate a documentelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de control de pașapoarte (securitate),
consultanță în materie de securitate fizică,

servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de garda de corp, inspectarea uzinelor în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția persoanelor, consultanță în
materie de securitate în muncă, control de
securitate al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare
a riscurilor în materie de securitate, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii de
control de securitate al bagajelor în aeroporturi,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de control de
securitate al bagajelor la aeroport, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, control de securitate pentru persoane
și bagaje în aeroporturi, furnizare de informații
despre servicii prestate de un agent de
securitate, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de siguranță aeroportuară, deschiderea
încuietorilor de siguranță, evaluarea gradului de
siguranță, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene.

───────

SRL, 
STRADA PADUREACRAIULUI 
NR. 13E, PARTER,CAM.1, 
JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 
STR. 11 IUNIE  NR. 51, CLADIREA 
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15, 
AECTOR 4,BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, gri,
albastru, roșu, galben



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

00320
17/01/2011 172096 SC DEDEMAN SRL VERSAY 7, 8, 31,

35, 44
1007

2
M 2011
00674

28/01/2011 172105 ASOCIATIA REACT FABRICA DE BINE 16, 18, 25,
28, 41

1007

3
M 2011
02679

06/04/2011 172114 ASOCIATIA
POMPIERILOR TARA
BARSEI

Pompierii braşoveni 16, 35, 41 1007

4
M 2011
03191

21/04/2011 172140 ANAMARIA LEORDA WOK to ME 29, 30, 35,
43

1008

5
M 2011
05576

01/08/2011 171967 SC SALBAC DRY
SALAMI SA

SIRET 29 1008

6
M 2011
08651

12/12/2011 172049 SC MONDO TUDOR
INTERMED SRL

KUIB RESTAURANT 29, 30, 43 1008

7
M 2012
00480

26/01/2012 172045 TATARU FLORIN
CRISTIAN

Învingem! Uniţi suntem
puternici.

35, 41 1009

8
M 2012
00872

13/02/2012 171987 PRIMARIA
MUNICIPIULUI
SIGHISOARA-
MUZEUL DE ISTORIE

9, 16, 20,
21, 22, 25,
35

1009

9
M 2012
00922

13/02/2012 172119 SOCIETATEA
ROMANA DE
CARDIOLOGIE

SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
CARDIOLOGIE

35, 41, 42,
45

1010

10
M 2012
01641

12/03/2012 171962 CONFEDERATIA
PATRONALA DIN
INDUSTRIE SERVICII
SI COMERT

INFRASTRUCTURA
INTELIGENTĂ ÎN
EUROPA DE SUD-
EST

16, 35, 41 1010

11
M 2012
01642

12/03/2012 171963 CONFEDERATIA
PATRONALA DIN
INDUSTRIE SERVICII
SI COMERT

BANI PENTRU
ROMÂNIA PRIN
PARTENERIATUL
PUBLIC PRIVAT

16, 35, 41 1010

12
M 2012
01643

12/03/2012 171964 CONFEDERATIA
PATRONALA DIN
INDUSTRIE SERVICII
SI COMERT

CLUBUL DE
INFRASTRUCTURĂ

16, 35, 41 1011

13
M 2012
02249

04/04/2012 172078 SC ART IMPLANT
SRL

Art Caffee 29, 32, 33,
34

1011

14
M 2012
02459

11/04/2012 171997 SC LABORATOARELE
REMEDIA SRL

SOMNIFERM 5 1012

15
M 2012
02711

25/04/2012 172001 SC PRODAL 94 SRL GRANDDIS 33 1012

02812
02/05/2012 172020 SC FARMATRADE

IMPORT EXPORT
SRL

farmaGLOVES
MĂNUŞI DE
EXAMINARE
NESTERILE DIN
LATEX

35 1012

17
M 2012
02861

03/05/2012 172111 SC KIDS DENTAL SRL Kids dental 44 1012

1
M 2011

16
M 2012
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

18
M 2012
02972

08/05/2012 172141 LEORDA DIEGO
ANTONIO

Dr.Radiator 35, 37, 40,
42

1013

19
M 2012
03125

05/06/2012 172083 VEZETEU IONICA
SIMONA

NATURHELP 3, 5, 29,
30, 31, 32,
35, 44

1013

20
M 2012
03186

15/05/2012 172132 SC MARTENS SA Ma Donna ORIGINAL
WhiteBeer

32, 35 1014

21
M 2012
03321

22/05/2012 172120 SC ISRO SOLUTIONS
SRL

ISRO SOLUTIONS 9, 35, 37,
38, 42, 45

1015

22
M 2012
03394

24/05/2012 172101 NEGULESCU
EMILIAN

HARU Teppanyaki &
Sushi

43 1015

23
M 2012
03639

05/06/2012 172110 SC LINDA ECOTIL
SRL

Waterfall Quality
doesn't have to be
expensive

6, 35 1016

24
M 2012
04763

27/07/2012 171986 ASOCIATIA
MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

ASOCIATIA
MESTERILOR
POPULARI CLUJENI

14, 18, 20,
21, 24, 25,
26, 28, 29,
30, 32, 35

1016

25
M 2012
04939

02/08/2012 171979 CENTRUL DE
PROIECTE
CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB

GABROVENI 35, 36, 41,
43, 45

1017

26
M 2012
04941

02/08/2012 171978 CENTRUL DE
PROIECTE
CULTURALE
AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
BUCURESTI-ARCUB

35, 36, 41,
43, 45

1017

27
M 2012
05056

08/08/2012 172011 BRATU VIOREL MISS ORADEA 35 1018

28
M 2012
05120

09/08/2012 171949 SC MARTY PAN SRL CAFFE OLIVO 43 1018

29
M 2012
05305

21/08/2012 172005 K-SPORT 2002 IMPEX
SRL

K-SPORT 2002
Zâmbetul trupului

35, 41 1018

30
M 2012
05424

28/08/2012 172044 ASOCIATIA OLIMPIA
RAMNICU SARAT
2010 CLUB SPORTIV

OLIMPIA RAMNICU
SARAT 2010 CLUB
SPORTIV

41 1018

31
M 2012
05512

30/08/2012 172136 PETROVAN MARIANA
IULIANA
PETROVAN IOAN
CALIN

restaurant & bar
Crema del Mary

35 1019

32
M 2012
05686

06/09/2012 172079 BRATU VIOREL MISS & MISTER
MAMAIA

35, 41 1019

33
M 2012
05798

11/09/2012 172087 NASUI CLAUDIU
IULIUS GAVRIL

SoLib 41 1019

34
M 2012
05806

11/09/2012 172082 SC BLUE OCEAN
MARKETING SRL

CAFELE PREMIATE 35 1020

35
M 2013
00091

10/01/2013 172103 SC BAREST SRL B Restaurant Bastion
Cafe

43 1020
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36
M 2013
00122

14/01/2013 172046 CSEGEDI CSONGOR
VARZAR TIBERIU
VLADIMIR

PLASMASERV
PROFESIONISTI ÎN
SUDARE ŞI TĂIERE

7, 9, 35, 40 1021

37
M 2013
00629

31/01/2013 172116 FUNDAŢIA OLGA
GUDYNN

THE BRIDGE
SCHOOL MAGAZINE

16, 41 1021

38
M 2013
00788

07/02/2013 172130 MUNICIPIUL
ODORHEIU
SECUIESC

ANNO MDCCLVII
SIGILLUM
SICULICALIS EDIS
UDVARHELY

16, 35, 36,
37, 39, 41,
42, 43, 44,
45

1022

39
M 2014
08490

19/12/2014 172097 DERMO LINE
COSMETICS SRL

LagrendCosmetics
Dermo Line Cosmetics
ACROSS THE
WORLD

3 1023

40
M 2015
03776

04/06/2015 172081 ASOCIATIA
RETROMOBIL CLUB
ROMANIA

RETROMOBIL CLUB
ROMANIA

8, 9, 12,
16, 18, 25,
28, 37, 41,
42

1023

41
M 2015
04262

24/06/2015 172102 CIOCEANU
AVRAHAM-MARIAN

RODUL SATULUI
ROMÂNESC

35 1024

42
M 2015
05677

25/08/2015 171955 RUDOLF JELÍNEK a.s. VALCO 33 1024

43
M 2015
05898

03/09/2015 171985 SC OPTI-PLUS
VISION SRL

VINO SA VEZI! 35, 44 1024

44
M 2016
02448

05/04/2016 172080 ASOCIATIA
RETROMOBIL CLUB
ROMANIA

RETROMOBIL Fest 41 1025

45
M 2018
04357

02/07/2018 172127 MELISA-CRISTINA
ŢOLEA

MELISA 41 1025

46
M 2018
06142

18/09/2018 171954 Societatea Publică pe
Acţiuni Gazprom Neft
(Gazprom Neft S.A.
(PJSC))

DRIVE Cafe PIZZa
TOrTILLa

29, 30, 43 1025

47
M 2018
07604

12/11/2018 171953 PREMIER IMOBILIAR
ACTIV S.R.L.

DRACULALAND 41, 42, 43 1026

48
M 2019
00091

09/01/2019 172143 SC ANTEBIT SRL Santinela 42 1026

49
M 2019
00120

10/01/2019 172090 SC CLAIRE IDEAS
SRL

CDI CLAIRE Design
Ideas

35, 42 1026

50
M 2019
00402

23/01/2019 172051 ANTENA TV GROUP
S.A.

SCENA MISTERELOR 16, 35, 38,
41, 42

1027

51
M 2019
00990

13/02/2019 172112 VASILE STEFAN
TRUFAN
IOANA CRISTINA
MANEA

Bade 25, 34 1027

52
M 2019
01097

15/02/2019 172066 S.C. SOLARIS
DISTRIBUTION S.R.L.

C T ClimaTronik 11 1028

53
M 2019
02586

04/04/2019 172064 KLAUSS FASHION
SRL

Klauss Fashion 25, 35 1028

54
M 2019
02733

09/04/2019 171966 SC SAVNY MEDIA
SRL

Brainy Kids Club
Din pasiune pentru
educatie

35, 41 1028
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55
M 2019
03703

17/05/2019 172012 AS COMPANY SA Da sau Nu 28 1029

56
M 2019
03704

17/05/2019 172004 AS COMPANY SA Cu gura până la urechi 28 1029

57
M 2019
04336

17/07/2019 172104 ZARMAN LOGISTIC
SRL

ELASTIX SHOP 25, 35 1029

58
M 2019
04337

17/07/2019 172074 ZARMAN LOGISTIC
SRL

ELASTIX 25, 35 1030

59
M 2019
05068

09/07/2019 171959 MIKI COMPANY TOP
SRL

M CASA MÎNDRU
CAMERE DE
ÎNCHIRIAT

43 1030

60
M 2019
05178

13/07/2019 171975 BUMBAGR SRL bumbag R small on
the outside. big on the
inside.

25 1031

61
M 2019
05564

30/07/2019 171958 S.C. PASTEL AGE
S.R.L.

pastel the bright touch
for your brand

35, 41 1031

62
M 2019
06018

20/08/2019 172084 REVNIC FLORINA
IOANA PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA

SPUNE-MI O
POVESTE cu Ioana
Revnic

41 1031

63
M 2019
06043

21/08/2019 171952 CLEVER MEDIA
NETWORK SRL

FOTBAL ALL
INCLUSIVE

9, 16, 35,
38, 42

1032

64
M 2019
06571

13/09/2019 172017 PASTRAVARIA VALEA
STANII ZAGANU SRL

PĂSTRĂVĂRIA
VALEA STÂNII
ZĂGANU

29 1035

65
M 2019
06735

19/09/2019 172022 ETIC PRODUCTION
CONCEPT SRL

MIX'N'MATCH
CHALLENGE Embrace
The Adventure

35, 41 1035

66
M 2019
06864

25/09/2019 172019 SC GENIUS
NUTRITION SRL

CARNOGEN 5 1036

67
M 2019
07301

14/10/2019 172010 FLORIN-COSMIN
CHECHIȘAN

Keky 41 1036

68
M 2019
07400

17/10/2019 172146 FILDAS TRADING
SRL

Assista Sinufen 5, 16, 35,
41, 42, 44

1037

69
M 2019
07432

17/10/2019 172126 MATEI TAKEAWAY
SRL

Pescaria lui Matei
TAKEAWAY

43 1037

70
M 2019
07560

23/10/2019 172026 SNICK AMBALAJE SI
CONSUMABILE SRL

snick estore 16, 21, 35,
39, 42

1038

71
M 2019
07561

23/10/2019 172027 SNICK AMBALAJE SI
CONSUMABILE SRL

snick ecoFRIENDLY 16, 21, 35,
39, 42

1038

07709
30/10/2019 172006 S.C. TELEGRAF

FABRICA DE
CONTINUT S.R.L.

BusinessPedia 35, 41 1039

73
M 2019
08550

29/11/2019 172133 SC FAIR IMPEX 3 SRL avenue 43 1039

74
M 2019
09071

18/12/2019 172015 S.C. AUTOHTON
LOCAL S.R.L.

AUTOHTON 20, 21, 24,
35

1039

75
M 2019
09193

24/12/2019 172052 ANTENA TV GROUP
S.A.

RAMAN CU TINE 16, 35, 38,
41, 42

1040

76
M 2020
00176

14/01/2020 172088 S.C. PALMICOR
S.R.L.

CESAR'S 18, 30 1040

72 M 2019
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77
M 2020
00257

17/01/2020 172147 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

LaMinut 29, 30, 35,
39

1041

78
M 2020
00314

20/01/2020 172050 SERENA - MARIA
LUPU – FILIPOIU
FLORIN LUPU

Dr. Lupu 44 1041

79
M 2020
00444

23/01/2020 172023 CREDIT EUROPE
BANK (ROMANIA) SA

CEB Diamond
Platinum

36 1042

80
M 2020
00448

23/01/2020 172003 UPFIT SRL UPFIT 9, 42 1042

81
M 2020
00565

29/01/2020 172007 SC ZETEA SRL PONTON 25, 35 1043

82
M 2020
00777

04/02/2020 172118 BOUTIQUE CONCEPT
STORE SRL

EDEN BOUTIQUE
YOUR JEWELRY
STORE

14, 35 1043

83
M 2020
00847

05/02/2020 172059 GENIUS NUTRITION
S.R.L.

GLYCOGEX 5 1044

84
M 2020
00848

05/02/2020 172060 SC GENIUS
NUTRITION SRL

SYNIFERA 5 1044

85
M 2020
00849

05/02/2020 172061 GENIUS NUTRITION
SRL

CARNOGEN 5 1044

86
M 2020
00850

05/02/2020 172062 GENIUS NUTRITION
S.R.L.

GREEN HD 5 1045

87
M 2020
00981

10/02/2020 171996 SC FLORARIA IRIS
SRL

IRIS FLORARI DIN
1970

35, 44 1045

88
M 2020
01127

14/02/2020 172000 SOCIETATEA
ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

GAUDEAMUS 35, 38, 41 1046

89
M 2020
01183

17/02/2020 172089 ASOCIATIA BASCHET
CLUB SLAM

SLAM BASKETBALL
ACADEMY

41 1047

90
M 2020
01188

17/02/2020 172094 SC TAURUS
CONSTUR SRL

KA KAYUS 43 1048

91
M 2020
01500

26/02/2020 171972 REPUBLICA BIO SRL mediplant 3, 5, 29,
30, 32

1048

92
M 2020
01502

26/02/2020 172108 APIS SRL REVISTA STUPINA 16 1049

93
M 2020
01513

26/02/2020 171970 MIHAI-GABRIEL
LEONTE

FAIN 41 1049

94
M 2020
01529

27/02/2020 172056 SC KOBER SRL KÖBER 2 1050

95
M 2020
01578

28/02/2020 171982 VELCIOV EVELINE
MIRABELA

EVELYN CURSURI
CALIFICARE
DIPLOME EUROPENE

41 1050

96
M 2020
01590

28/02/2020 172148 ANTREPRIZA
CREATIVA SRL

RODITOR FOOD
MARKET

35 1050

97
M 2020
01609

02/03/2020 171989 CAROLI FOODS
GROUP SRL

SNACK`IN 29, 30 1051

98
M 2020
01651

02/03/2020 172109 SC PRO GRANIT
TRADING SRL

UNIVERSUL
SCULELOR

35, 39 1051
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99
M 2020
01690

04/06/2020 172065 SC EDEN CRUISES
SRL

EDEN CRUISES
DANUBE DELTA
TRIPS

39 1052

100
M 2020
01762

05/03/2020 172072 ION DUR SAECULUM 16 1052

101
M 2020
01831

06/03/2020 172054 CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL

REGINA MARIA
RETEAUA PRIVATA
DE SANATATE
CORPORATE SANO

35, 41, 42,
44

1053

102
M 2020
01847

06/03/2020 172053 CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL

REGINA MARIA
RETEAUA PRIVATA
DE SANATATE CEI
MAI BUNI MEDICI

35, 41, 42,
44

1054

103
M 2020
01858

06/03/2020 172099 CENTRUL MEDICAL
UNIREA SRL

REGINA MARIA
RETEAUA PRIVATA
DE SANATATE
ASCULTA-TI CORPUL

35, 41, 42,
44

1055

104
M 2020
01916

09/03/2020 172021 URSUS BREWERIES
S.A

URSUS COOLER
GREPFRUIT FARA
ALCOOL

32 1056

105
M 2020
01923

10/03/2020 172047 IOAN-DANIEL STOICA GC GOLDSEED
CAPITAL

9, 35, 36,
41, 45

1057

106
M 2020
01955

11/03/2020 172008 MARCEL-
ALEXANDRU RAD

IQ-MED centru medical 44 1057

107
M 2020
01981

12/03/2020 172009 ALINA FLORENTINA
LICIU

COMMUNITY INDEX 35 1057

108
M 2020
01991

13/03/2020 172016 FRIESLANDCAMPINA
ROMANIA SA

Napolact ASA CUM SE
CUVINE

29 1058

109
M 2020
02042

18/03/2020 171948 Sablahar Vop S.R.L. KARPATEN DOOR
GARÁZSAJTÓK UȘI
DE GARAJ

6, 7, 35 1058

110
M 2020
02099

23/03/2020 171995 EDRINKS.RO S.R.L POVESTE DE LA
MINIS

29, 32, 33 1059

111
M 2020
02217

30/03/2020 172068 EPISCOPIA
SLOBOZIEI SI
CALARASILOR

PACE VOUĂ ! 4, 16 1059

112
M 2020
02247

04/06/2020 172085 VISUALIZE BY RE.HA
S.R.L.

REHA DESIGN
ARCHITECTURE

37, 42 1060

113
M 2020
02341

06/04/2020 171977 ASOCIATIA ACDBR FĂCUT ÎN ȚARA MEA
Alege românește,
alege-ți viitorul!

1, 2, 3, 5,
7, 8, 12,
15, 16, 20,
21, 24, 25,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 35, 36,
37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44

1060

114
M 2020
02424

09/04/2020 172025 SLAVI GHEORGHIEV Slavia Pharm GermOff 1, 5 1062

115
M 2020
02450

13/04/2020 172069 MIKETI LUX S.R.L. 10 OUĂ DE NOTA 10 29, 39 1063
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116
M 2020
02482

14/04/2020 172024 SC TEHNIC GRUP
SRL

Izvorul Meseşului 32, 35 1063

117
M 2020
02487

14/04/2020 171976 ANDREI-ALEXANDRU
VIZETEU

Family Protect 3, 5 1063

118
M 2020
02577

21/04/2020 171991 S.C. JUMBO AUTO
TRANSPORT S.R.L.

ealimente 9, 35, 41,
43, 44

1063

119
M 2020

ALEXANDRU TUDOR
Petit Greens
microgreens

31, 35 1064

120
M 2020
02694

28/04/2020 172091 SC VIA VITICOLA SRL PELINIŢĂ PELIN
de voie bună VIA
VITICOLA

33 1065

121
M 2020
02696

28/04/2020 172092 SC VIA VITICOLA SRL PELINIȚĂ PELIN
de voie bună VIA
VITICOLA

33 1065

122
M 2020
02715

28/04/2020 171973 SC SMART CREATIVE
LANDS SRL

RTK Premium 38 1066

123
M 2020
02745

30/04/2020 172106 S.C. EURONAUTICA
INTERNATIONAL
S.R.L.

CHALET BRP 41, 43 1066

124
M 2020
02774

30/04/2020 171980 SC SEBRA STYLE
SRL

MINIKIDS 25 1067

125
M 2020
02809

07/05/2020 171950 BI FAUNA SRL COVID FREE SPACE 5, 43 1067

126
M 2020
02813

04/05/2020 171971 CRISMAN CASH &
CARRY S.R.L.

Aquacris 32 1068

127
M 2020
02835

05/05/2020 172098 S.C. COMBIVRA S.A. JARIȘTEA 33 1068

128
M 2020
02867

06/05/2020 171951 S.C. HERBAGETICA
S.R.L.

Extracte Standardizate
HERBAGETICA
DETRIX

5, 35 1068

129
M 2020
03012

08/05/2020 172107 MBRANDS
ACCESSORIES SRL

MBRANDS 9, 14, 18,
25, 35

1069

130
M 2020
03046

11/05/2020 172145 SC AXELA
CONSTRUCTII SRL

DRADARA 33, 43 1070

131
M 2020
03079

27/05/2020 172076 INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI ROMÂNE

POLITIA 16, 39 1070

132
M 2020
03081

27/05/2020 172075 INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI ROMÂNE

POLITIA 112 16, 39 1071

133
M 2020
03082

27/05/2020 172077 INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI ROMÂNE

POLITIA 16, 39 1071

134
M 2020
03145

13/05/2020 172070 DONA. LOGISTICA
S.A.

Sanvero Fier lipozomal 5, 35 1072

135
M 2020
03217

15/05/2020 172100 SC GUZEL YURT SRL Konak TURKISH
RESTAURANT

35, 43 1072

136
M 2020
03218

16/05/2020 172057 SC HOME SHOP SRL via-Romania 35, 39 1073

27/04/2020 171999 CRISTIAN
02686
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137
M 2020
03269

18/05/2020 171990 GREEN PC
AMBALAJE S.R.L.

MediGREEN 9, 10, 35 1073

138
M 2020
03410

25/05/2020 171961 DR. CALM SRL Dr Calm 18, 25, 35 1074

139
M 2020
03455

26/05/2020 172144 NATURPHARMA
BULGARIA EOOD

ZET ZET FORTE 5 1074

140
M 2020
03467

26/05/2020 171983 IBEROLIS GROUP
SRL

biorolis 5, 35 1075

141
M 2020
03468

26/05/2020 171984 WISHME ONLINE
SOLUTIONS SRL

Wish Me UN
CADOU VIDEO
DE LA VEDETA TA
PREFERATĂ

41 1075

142
M 2020
03480

27/05/2020 172123 BOTTLE BRANDS
SRL

POVESTEA A
ÎNCEPUT SĂ
CURGĂ PRIN VIAȚA
NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA
NE-A POTOLIT ȘI
SETEA DE A FI
ACUMVA

33 1076

143
M 2020
03481

27/05/2020 172124 BOTTLE BRANDS
SRL

POVESTEA A
ÎNCEPUT SĂ
CURGĂ PRIN VIAȚA
NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA
NE-A POTOLIT ȘI
SETEA DE A FI
ACUMVA

33 1076

144
M 2020
03482

27/05/2020 172125 BOTTLE BRANDS
SRL

POVESTEA A
ÎNCEPUT SĂ
CURGĂ PRIN VIAȚA
NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA
NE-A POTOLIT ȘI
SETEA DE A FI
ACUMVA

33 1077

145
M 2020
03485

27/05/2020 172138 NEOPAK INDUSTRIAL
S.R.L

NEOSEPT 1, 3, 5, 35,
39

1077

146
M 2020
03486

27/05/2020 172139 OANA-MARIA JITARU ES EXTRA-S
functional shoes

25, 35 1078

147
M 2020
03501

27/05/2020 172117 FUN & SUN FARM
S.R.L.

Locale MAGAZIN
DE PRODUSE
ALIMENTARE

35 1078

148
M 2020
03539

28/05/2020 172131 MARILENA BĂLUŢĂ NEWBORN
ONCOFERTILITATE

44 1079

149
M 2020
03541

28/05/2020 172018 BLUE RADICAL SRL WAVE 43 1080

150
M 2020
03578

29/05/2020 171965 CIPRIAN BOLAN FITNESS FĂRĂ
FILTRU

41 1080

151
M 2020
03656

02/06/2020 171998 S.C. SDA SERVICII
DE DEPOZITARE SI
ARHIVARE S.R.L.

BUGSman ARCHIVE
MANAGEMENT

9, 35, 42 1081
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152
M 2020
03764

05/06/2020 171974 SEBASTIAN - ADRIAN
SILVESTRU

LIBER în BUZĂU liber
să gândesc, liber să
scriu

16, 41 1082

153
M 2020
03785

05/06/2020 171957 TERMOCONTROL
SRL

TERMOCONTROL
Sisteme termice și
instalații sanitare

37 1082

154
M 2020
03860

10/06/2020 171956 CĂTĂLIN GABRIEL
ANDRIES

Riamanti 14, 35 1083

155
M 2020
03894

11/06/2020 172135 SC VINGEX TRANS
SRL

DOMENIILE COTEȘTI 33 1084

156
M 2020
03903

11/06/2020 172129 S.C. VERY FRESH
S.R.L.

VERY FRESH 3 1084

157
M 2020
03904

11/06/2020 172128 S.C. VERY NICE
S.R.L.

VERY NICE 3 1084

158
M 2020
03918

12/06/2020 172071 DONA LOGISTICA SA Sanvero Omega-3
1000 mg EPA 180 mg
DHA 120 mg

5, 35 1085

159
M 2020
03937

12/06/2020 172073 IRENA IOANA
BRODOCEANU
ANCA-MARIA LUNGU-
CILIAC

Festivalul cu umbrele 35, 41 1085

160
M 2020
03962

15/06/2020 172137 STEFAN JUSTIN Meciul ŢINE CU
TINE.ro

9, 16, 25,
28, 35, 38,
41, 42

1086

161
M 2020
03963

15/06/2020 172113 SC TAITEI
GRADINARESTI SRL

Tăiţei Grădinăreşti 30 1087

162
M 2020
03993

16/06/2020 172134 S.C. TEAM SPORT
RANCA S.R.L.

PARC AVENTURA
RÂNCA

35, 41, 42,
43

1087

163
M 2020
04029

16/06/2020 171960 RUD INVEST
CONSTRUCT SRL

TANAT 9, 28 1088

164
M 2020
04112

18/06/2020 172055 RARES MADALIN
CIORTAN

AMUNAROMA 3, 35 1088

165
M 2020
04158

19/06/2020 171235 CHEMX LPE S.R.L. LIQUITECH 1 1089

166
M 2020
04171

21/06/2020 171947 ANDREA-DIANA
BIRKENHEUER-
MUNTEANU

dMb ACCESSORIES 9, 21, 25,
26

1089

167
M 2020
04183

22/06/2020 172063 MARIAN POPESCU CELL GSM SERVICE 35, 37 1090

168
M 2020
04189

22/06/2020 171981 GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

DISINFECTX 16, 21, 25 1090

169
M 2020
04228

22/06/2020 172058 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

THE EDIT 34 1091

170
M 2020
04253

23/06/2020 172115 PARK EXPERT
SERVICE DTL SRL

A1 RETAIL PARK 35, 36, 41 1091

171
M 2020
04292

24/06/2020 172093 S.C. OCEANIA S.R.L. ALEX Master of
Meat...SINCE 1991

43 1092

172
M 2020
04358

25/06/2020 172095 HOTEL DEALS
CONSULTING SRL

PRIVATE TRAVEL
BUSINESS

35, 39 1092
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173
M 2020
04378

26/06/2020 171946 ANGELICA ODAINIC TRUSOURI DE
BOTEZ Odoraș HAND
MADE

20, 24, 25,
35

1093

174
M 2020
04475

30/06/2020 172086 ASOCIATIA
MOTOADN PENTRU
DEZVOLTAREA
MOTOCICLISMULUI

MOTOADN Asociația
pentru Dezvoltarea
Națională a
Motociclismului 2018

16, 41 1093

175
M 2020
04529

01/07/2020 172002 MILLENIUM PRO
DESIGN SRL

AMJAD 3, 35 1094

176
M 2020
04553

02/07/2020 172067 S.C. MIHTIN
HONEYPROD S.R.L.

Urban Bee 3, 5, 25,
29, 30, 31,
32, 35

1095

177
M 2020
04636

06/07/2020 171994 ANDRA SIMUT MOZAIQ studio 20, 21, 35,
42

1095

178
M 2020
04691

07/07/2020 172048 ETEX BUILDING
PERFORMANCE SA

Smart TOP 19, 35 1096

179
M 2020
04699

10/07/2020 171969 HIPGNOSIS VISION
SRL

Smarter 9, 11, 35 1096

180
M 2020
04701

10/07/2020 171968 HIPGNOSIS VISION
SRL

EVTrend 9, 11, 35 1106

181
M 2020
04733

08/07/2020 172122 SCOALA
COMERCIALA SI DE
SERVICII

Școala Comercială
Construiește cariera
ta și viitorul tău va
străluci!

41 1112

182
M 2020
04758

08/07/2020 171992 HAM BEBE SRL Ham Bebe 20, 25, 28,
35

1112

183
M 2020
04822

10/07/2020 171993 LA PUERTAS PUB
SRL

TANGO 43 1113

184
M 2020
04831

10/07/2020 171988 IOAN IACOB ApiBeelena 16, 30, 35 1113

185
M 2020
04850

13/07/2020 172028 TELIOS CARE SA TELIOS 9, 38, 42,
44

1114

186
M 2020
04851

13/07/2020 172029 MIHAI CIPRIAN DAVID MONTANA 31 1115

187
M 2020
04861

14/07/2020 172030 SOCIETATEA
NATIONALA DE
CRUCE ROSIE DIN
ROMANIA - FILIALA
SECTOR 6

bine boutique 35 1116

188
M 2020
04863

14/07/2020 172031 CRISTIAN PETRICA
SERTEA

page up comunicăm
valoarea

35 1116

189
M 2020
04864

14/07/2020 172032 GEORGIANA
SPATARU

MUZA-Mandala Urban
Zen Alignment

41 1117

190
M 2020
04865

14/07/2020 172034 SINDICATUL CFR
TIMISOARA

SINDICATUL
CFR TIMIȘOARA
ÎMPREUNĂ SUNTEM
MAI PUTERNICI!

35, 41, 45 1117

191
M 2020
04880

14/07/2020 172033 ADRIAN CĂTĂLIN
GIURGIȚEANU

MAD pro wood 20, 35, 37,
40

1118

192
M 2020
04885

14/07/2020 172035 S.C. C&C PARTNERS
CONSULTING S.R.L.

LA CRÈME 30, 35, 43 1118
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193
M 2020
04942

16/07/2020 172036 S.C. NOVOLINE
PHARM S.R.L.

MagneComplet 5 1119

194
M 2020
04963

16/07/2020 172037 SC PROFLEX SRL PROair 7, 17, 35,
37

1119

195
M 2020
05001

17/07/2020 172038 ASOCIATIA DE ARTE
MARTIALE MODERNE
HAKUSHIN-KAI

41 1122

196
M 2020
05219

24/07/2020 172039 WINERO S.R.L. ALIRA FLAMMA
CHARME

33 1122

197
M 2020
06103

28/08/2020 172040 MA-RA ONE
SECURITY SRL

MA-RA ONE
SECURITY

45 1123

198
M 2020
06124

31/08/2020 172014 SC GARANT
SECURITY TEHNIC
SRL

GST GARANT
SECURITY TEHNIC

37, 38, 39,
41, 45

1123

199
M 2020
06188

02/09/2020 172041 EUROCLAS
SECURITY
SOLUTIONS

EUROCLAS
SECURITY
SOLUTIONS

39, 45 1124

200
M 2020
06322

07/09/2020 172121 S.C. RIVERGATE
SECURITY S.R.L.

RIVERGATE
SECURITY SERVICES

45 1124

201
M 2020
06477

14/09/2020 172042 SUPREME SECURITY
SRL

S SUPREME
SECURITY

45 1125

202
M 2020
06744

23/09/2020 172013 M SMART SECURITY
SRL

M SMART SECURITY 45 1125

203
M 2020
06930

30/09/2020 172142 IONEL TABLA VALAHIA SISTEM 45 1126

204
M 2020
07248

12/10/2020 172043 BEST ROMANIAN
SECURITY SRL

BEST ROMANIAN
SECURITY

45 1127
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(111) (210)

171235 M 2020 04158 1089
171946 M 2020 04378 1093
171947 M 2020 04171 1089
171948 M 2020 02042 1058
171949 M 2012 05120 1018
171950 M 2020 02809 1067
171951 M 2020 02867 1068
171952 M 2019 06043 1032
171953 M 2018 07604 1026
171954 M 2018 06142 1025
171955 M 2015 05677 1024
171956 M 2020 03860 1083
171957 M 2020 03785 1082
171958 M 2019 05564 1031
171959 M 2019 05068 1030
171960 M 2020 04029 1088
171961 M 2020 03410 1074
171962 M 2012 01641 1010
171963 M 2012 01642 1010
171964 M 2012 01643 1011
171965 M 2020 03578 1080
171966 M 2019 02733 1028
171967 M 2011 05576 1008
171968 M 2020 04701 1106
171969 M 2020 04699 1096
171970 M 2020 01513 1049
171971 M 2020 02813 1068
171972 M 2020 01500 1048
171973 M 2020 02715 1066
171974 M 2020 03764 1082
171975 M 2019 05178 1031
171976 M 2020 02487 1063
171977 M 2020 02341 1060
171978 M 2012 04941 1017
171979 M 2012 04939 1017
171980 M 2020 02774 1067
171981 M 2020 04189 1090
171982 M 2020 01578 1050
171983 M 2020 03467 1075
171984 M 2020 03468 1075
171985 M 2015 05898 1024
171986 M 2012 04763 1016
171987 M 2012 00872 1009

Nr. marcă Nr. depozit pag.
171988 M 2020 04831 1113
171989 M 2020 01609 1051
171990 M 2020 03269 1073
171991 M 2020 02577 1063
171992 M 2020 04758 1112
171993 M 2020 04822 1113
171994 M 2020 04636 1095
171995 M 2020 02099 1059
171996 M 2020 00981 1045
171997 M 2012 02459 1012
171998 M 2020 03656 1081
171999 M 2020 02686 1064
172000 M 2020 01127 1046
172001 M 2012 02711 1012
172002 M 2020 04529 1094
172003 M 2020 00448 1042
172004 M 2019 03704 1029
172005 M 2012 05305 1018
172006 M 2019 07709 1039
172007 M 2020 00565 1043
172008 M 2020 01955 1057
172009 M 2020 01981 1057
172010 M 2019 07301 1036
172011 M 2012 05056 1018
172012 M 2019 03703 1029
172013 M 2020 06744 1125
172014 M 2020 06124 1123
172015 M 2019 09071 1039
172016 M 2020 01991 1058
172017 M 2019 06571 1035
172018 M 2020 03541 1080
172019 M 2019 06864 1036
172020 M 2012 02812 1012
172021 M 2020 01916 1056
172022 M 2019 06735 1035
172023 M 2020 00444 1042
172024 M 2020 02482 1063
172025 M 2020 02424 1062
172026 M 2019 07560 1038
172027 M 2019 07561 1038
172028 M 2020 04850 1114
172029 M 2020 04851 1115
172030 M 2020 04861 1116

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172031 M 2020 04863 1116
172032 M 2020 04864 1117
172033 M 2020 04880 1118
172034 M 2020 04865 1117
172035 M 2020 04885 1118
172036 M 2020 04942 1119
172037 M 2020 04963 1119
172038 M 2020 05001 1122
172039 M 2020 05219 1122
172040 M 2020 06103 1123
172041 M 2020 06188 1124
172042 M 2020 06477 1125
172043 M 2020 07248 1127
172044 M 2012 05424 1018
172045 M 2012 00480 1009
172046 M 2013 00122 1021
172047 M 2020 01923 1057
172048 M 2020 04691 1096
172049 M 2011 08651 1008
172050 M 2020 00314 1041
172051 M 2019 00402 1027
172052 M 2019 09193 1040
172053 M 2020 01847 1054
172054 M 2020 01831 1053
172055 M 2020 04112 1088
172056 M 2020 01529 1050
172057 M 2020 03218 1073
172058 M 2020 04228 1091
172059 M 2020 00847 1044
172060 M 2020 00848 1044
172061 M 2020 00849 1044
172062 M 2020 00850 1045
172063 M 2020 04183 1090
172064 M 2019 02586 1028
172065 M 2020 01690 1052
172066 M 2019 01097 1028
172067 M 2020 04553 1095
172068 M 2020 02217 1059
172069 M 2020 02450 1063
172070 M 2020 03145 1072
172071 M 2020 03918 1085
172072 M 2020 01762 1052
172073 M 2020 03937 1085
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172074 M 2019 04337 1030
172075 M 2020 03081 1071
172076 M 2020 03079 1070
172077 M 2020 03082 1071
172078 M 2012 02249 1011
172079 M 2012 05686 1019
172080 M 2016 02448 1025
172081 M 2015 03776 1023
172082 M 2012 05806 1020
172083 M 2012 03125 1013
172084 M 2019 06018 1031
172085 M 2020 02247 1060
172086 M 2020 04475 1093
172087 M 2012 05798 1019
172088 M 2020 00176 1040
172089 M 2020 01183 1047
172090 M 2019 00120 1026
172091 M 2020 02694 1065
172092 M 2020 02696 1065
172093 M 2020 04292 1092
172094 M 2020 01188 1048
172095 M 2020 04358 1092
172096 M 2011 00320 1007
172097 M 2014 08490 1023
172098 M 2020 02835 1068
172099 M 2020 01858 1055
172100 M 2020 03217 1072
172101 M 2012 03394 1015
172102 M 2015 04262 1024
172103 M 2013 00091 1020
172104 M 2019 04336 1029
172105 M 2011 00674 1007
172106 M 2020 02745 1066
172107 M 2020 03012 1069
172108 M 2020 01502 1049
172109 M 2020 01651 1051
172110 M 2012 03639 1016
172111 M 2012 02861 1012
172112 M 2019 00990 1027
172113 M 2020 03963 1087
172114 M 2011 02679 1007
172115 M 2020 04253 1091
172116 M 2013 00629 1021

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172117 M 2020 03501 1078
172118 M 2020 00777 1043
172119 M 2012 00922 1010
172120 M 2012 03321 1015
172121 M 2020 06322 1124
172122 M 2020 04733 1112
172123 M 2020 03480 1076
172124 M 2020 03481 1076
172125 M 2020 03482 1077
172126 M 2019 07432 1037
172127 M 2018 04357 1025
172128 M 2020 03904 1084
172129 M 2020 03903 1084
172130 M 2013 00788 1022
172131 M 2020 03539 1079
172132 M 2012 03186 1014
172133 M 2019 08550 1039
172134 M 2020 03993 1087
172135 M 2020 03894 1084
172136 M 2012 05512 1019
172137 M 2020 03962 1086
172138 M 2020 03485 1077
172139 M 2020 03486 1078
172140 M 2011 03191 1008
172141 M 2012 02972 1013
172142 M 2020 06930 1126
172143 M 2019 00091 1026
172144 M 2020 03455 1074
172145 M 2020 03046 1070
172146 M 2019 07400 1037
172147 M 2020 00257 1041
172148 M 2020 01590 1050
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M 2012 04941 1017
M 2012 00872 1009
M 2020 05001 1122

10 OUĂ DE NOTA 10 M 2020 02450 1063
A1 RETAIL PARK M 2020 04253 1091
ALEX Master of

Meat...SINCE 1991 M 2020 04292
1092

ALIRA FLAMMA
CHARME M 2020 05219

1122

AMJAD M 2020 04529 1094
AMUNAROMA M 2020 04112 1088

ANNO MDCCLVII
SIGILLUM SICULICALIS

EDIS UDVARHELY M 2013 00788

1022

ApiBeelena M 2020 04831 1113
Aquacris M 2020 02813 1068
Art Caffee M 2012 02249 1011

ASOCIATIA
MESTERILOR

POPULARI CLUJENI M 2012 04763

1016

Assista Sinufen M 2019 07400 1037
AUTOHTON M 2019 09071 1039

avenue M 2019 08550 1039
Bade M 2019 00990 1027

BANI PENTRU
ROMÂNIA PRIN

PARTENERIATUL
PUBLIC PRIVAT M 2012 01642

1010

BEST ROMANIAN
SECURITY M 2020 07248

1127

bine boutique M 2020 04861 1116
biorolis M 2020 03467 1075

Brainy Kids Club
Din pasiune

pentru educatie M 2019 02733

1028

B Restaurant
Bastion Cafe M 2013 00091

1020

BUGSman ARCHIVE
MANAGEMENT M 2020 03656

1081

bumbag R small
on the outside.

big on the inside. M 2019 05178

1031

BusinessPedia M 2019 07709 1039
CAFELE PREMIATE M 2012 05806 1020

CAFFE OLIVO M 2012 05120 1018
CARNOGEN M 2019 06864 1036

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

CARNOGEN M 2020 00849 1044
CDI CLAIRE
Design Ideas M 2019 00120

1026

CEB Diamond Platinum M 2020 00444 1042
CELL GSM SERVICE M 2020 04183 1090

CESAR'S M 2020 00176 1040
CHALET BRP M 2020 02745 1066
CLUBUL DE

INFRASTRUCTURĂ M 2012 01643
1011

COMMUNITY INDEX M 2020 01981 1057
COVID FREE SPACE M 2020 02809 1067

C T ClimaTronik M 2019 01097 1028
Cu gura până la urechi M 2019 03704 1029

Da sau Nu M 2019 03703 1029
DISINFECTX M 2020 04189 1090

dMb ACCESSORIES M 2020 04171 1089
DOMENIILE COTEȘTI M 2020 03894 1084

Dr. Lupu M 2020 00314 1041
Dr.Radiator M 2012 02972 1013

DRACULALAND M 2018 07604 1026
DRADARA M 2020 03046 1070

Dr Calm M 2020 03410 1074
DRIVE Cafe

PIZZa TOrTILLa M 2018 06142
1025

ealimente M 2020 02577 1063
EDEN BOUTIQUE
YOUR JEWELRY

STORE M 2020 00777

1043

EDEN CRUISES
DANUBE DELTA TRIPS M 2020 01690

1052

ELASTIX M 2019 04337 1030
ELASTIX SHOP M 2019 04336 1029

ES EXTRA-S
functional shoes M 2020 03486

1078

EUROCLAS SECURITY
SOLUTIONS M 2020 06188

1124

EVELYN CURSURI
CALIFICARE

DIPLOME EUROPENE M 2020 01578

1050

EVTrend M 2020 04701 1106
Extracte Standardizate
HERBAGETICA DETRIX M 2020 02867

1068

FABRICA DE BINE M 2011 00674 1007



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 04/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)

1145

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

FĂCUT ÎN ȚARA MEA
Alege românește,
alege-ți viitorul! M 2020 02341

1060

FAIN M 2020 01513 1049
Family Protect M 2020 02487 1063

farmaGLOVES MĂNUŞI
DE EXAMINARE

NESTERILE DIN LATEX M 2012 02812

1012

Festivalul cu umbrele M 2020 03937 1085
FITNESS FĂRĂ FILTRU M 2020 03578 1080

FOTBAL ALL
INCLUSIVE M 2019 06043

1032

GABROVENI M 2012 04939 1017
GAUDEAMUS M 2020 01127 1046

GC GOLDSEED
CAPITAL M 2020 01923

1057

GLYCOGEX M 2020 00847 1044
GRANDDIS M 2012 02711 1012
GREEN HD M 2020 00850 1045

GST GARANT
SECURITY TEHNIC M 2020 06124

1123

Ham Bebe M 2020 04758 1112
HARU Teppanyaki

& Sushi M 2012 03394
1015

INFRASTRUCTURA
INTELIGENTĂ ÎN

EUROPA DE SUD-EST M 2012 01641

1010

Învingem! Uniţi
suntem puternici. M 2012 00480

1009

IQ-MED centru medical M 2020 01955 1057
IRIS FLORARI DIN 1970 M 2020 00981 1045

ISRO SOLUTIONS M 2012 03321 1015
Izvorul Meseşului M 2020 02482 1063

JARIȘTEA M 2020 02835 1068
KA KAYUS M 2020 01188 1048

KARPATEN DOOR
GARÁZSAJTÓK
UȘI DE GARAJ M 2020 02042

1058

Keky M 2019 07301 1036
Kids dental M 2012 02861 1012

Klauss Fashion M 2019 02586 1028
KÖBER M 2020 01529 1050

Konak TURKISH
RESTAURANT M 2020 03217

1072

K-SPORT 2002
Zâmbetul trupului M 2012 05305

1018

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

KUIB RESTAURANT M 2011 08651 1008
LA CRÈME M 2020 04885 1118

LagrendCosmetics
Dermo Line Cosmetics
ACROSS THE WORLD M 2014 08490

1023

LaMinut M 2020 00257 1041
LIBER în BUZĂU
liber să gândesc,

liber să scriu M 2020 03764

1082

LIQUITECH M 2020 04158 1089
Locale MAGAZIN

DE PRODUSE
ALIMENTARE M 2020 03501

1078

Ma Donna ORIGINAL
WhiteBeer M 2012 03186

1014

MAD pro wood M 2020 04880 1118
MagneComplet M 2020 04942 1119

MA-RA ONE SECURITY M 2020 06103 1123
MBRANDS M 2020 03012 1069

M CASA MÎNDRU
CAMERE DE ÎNCHIRIAT M 2019 05068

1030

Meciul ŢINE CU TINE.ro M 2020 03962 1086
MediGREEN M 2020 03269 1073

mediplant M 2020 01500 1048
MELISA M 2018 04357 1025

MINIKIDS M 2020 02774 1067
MISS & MISTER

MAMAIA M 2012 05686
1019

MISS ORADEA M 2012 05056 1018
MIX'N'MATCH

CHALLENGE Embrace
The Adventure M 2019 06735

1035

MONTANA M 2020 04851 1115
MOTOADN Asociația
pentru Dezvoltarea

Națională a
Motociclismului 2018 M 2020 04475

1093

MOZAIQ studio M 2020 04636 1095
M SMART SECURITY M 2020 06744 1125

MUZA-Mandala
Urban Zen Alignment M 2020 04864

1117

Napolact ASA
CUM SE CUVINE M 2020 01991

1058

NATURHELP M 2012 03125 1013
NEOSEPT M 2020 03485 1077
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(540) (210)

NEWBORN
ONCOFERTILITATE M 2020 03539

1079

OLIMPIA RAMNICU
SARAT 2010

CLUB SPORTIV M 2012 05424

1018

PACE VOUĂ ! M 2020 02217 1059
page up comunicăm

valoarea M 2020 04863
1116

PARC AVENTURA
RÂNCA M 2020 03993

1087

pastel the bright
touch for your brand M 2019 05564

1031

PĂSTRĂVĂRIA VALEA
STÂNII ZĂGANU M 2019 06571

1035

PELINIŢĂ PELIN
de voie bună
VIA VITICOLA M 2020 02694

1065

PELINIȚĂ PELIN
de voie bună
VIA VITICOLA M 2020 02696

1065

Pescaria lui
Matei TAKEAWAY M 2019 07432

1037

Petit Greens
microgreens M 2020 02686

1064

PLASMASERV
PROFESIONISTI ÎN
SUDARE ŞI TĂIERE M 2013 00122

1021

POLITIA M 2020 03079 1070
POLITIA M 2020 03082 1071

POLITIA 112 M 2020 03081 1071
Pompierii braşoveni M 2011 02679 1007

PONTON M 2020 00565 1043
POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA

DE A FI ACUMVA M 2020 03480

1076

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA

DE A FI ACUMVA M 2020 03481

1076

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

POVESTEA A ÎNCEPUT
SĂ CURGĂ PRIN VIAȚA

DE A FI ACUMVA M 2020 03482

1077

POVESTE DE LA MINIS M 2020 02099 1059
PRIVATE TRAVEL

BUSINESS M 2020 04358
1092

PROair M 2020 04963 1119
RAMAN CU TINE M 2019 09193 1040
REGINA MARIA

RETEAUA PRIVATA
DE SANATATE

ASCULTA-TI CORPUL M 2020 01858

1055

REGINA MARIA
RETEAUA PRIVATA
DE SANATATE CEI
MAI BUNI MEDICI M 2020 01847

1054

REGINA MARIA
RETEAUA PRIVATA

DE SANATATE
CORPORATE SANO M 2020 01831

1053

REHA DESIGN
ARCHITECTURE M 2020 02247

1060

restaurant & bar
Crema del Mary M 2012 05512

1019

RETROMOBIL
CLUB ROMANIA M 2015 03776

1023

RETROMOBIL Fest M 2016 02448 1025
REVISTA STUPINA M 2020 01502 1049

Riamanti M 2020 03860 1083
RIVERGATE

SECURITY SERVICES M 2020 06322
1124

RODITOR
FOOD MARKET M 2020 01590

1050

RODUL SATULUI
ROMÂNESC M 2015 04262

1024

RTK Premium M 2020 02715 1066
SAECULUM M 2020 01762 1052

Santinela M 2019 00091 1026
Sanvero Fier lipozomal M 2020 03145 1072

Sanvero Omega-3
1000 mg EPA 180
mg DHA 120 mg M 2020 03918

1085

SCENA MISTERELOR M 2019 00402 1027

DE A FI ACUMVA M 2020 03481

NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA NE-A

 POTOLIT ȘI SETEA

NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA NE-A

 POTOLIT ȘI SETEA

NOASTRĂ MINUNATĂ
ȘI FĂRĂ SĂ VREA NE-A

 POTOLIT ȘI SETEA
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Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Școala Comercială
Construiește

cariera ta și viitorul
tău va străluci! M 2020 04733

1112

SINDICATUL
CFR TIMIȘOARA

ÎMPREUNĂ SUNTEM
MAI PUTERNICI! M 2020 04865

1117

SIRET M 2011 05576 1008
SLAM BASKETBALL

ACADEMY M 2020 01183
1047

Slavia Pharm GermOff M 2020 02424 1062
Smarter M 2020 04699 1096

Smart TOP M 2020 04691 1096
SNACK`IN M 2020 01609 1051

snick ecoFRIENDLY M 2019 07561 1038
snick estore M 2019 07560 1038

SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE CARDIOLOGIE M 2012 00922

1010

SoLib M 2012 05798 1019
SOMNIFERM M 2012 02459 1012

SPUNE-MI O POVESTE
cu Ioana Revnic M 2019 06018

1031

S SUPREME SECURITY M 2020 06477 1125
SYNIFERA M 2020 00848 1044

Tăiţei Grădinăreşti M 2020 03963 1087
TANAT M 2020 04029 1088
TANGO M 2020 04822 1113
TELIOS M 2020 04850 1114

TERMOCONTROL
Sisteme termice și
instalații sanitare M 2020 03785

1082

THE BRIDGE
SCHOOL MAGAZINE M 2013 00629

1021

THE EDIT M 2020 04228 1091
TRUSOURI DE BOTEZ
Odoraș HAND MADE M 2020 04378

1093

UNIVERSUL
SCULELOR M 2020 01651

1051

UPFIT M 2020 00448 1042
Urban Bee M 2020 04553 1095

URSUS COOLER
GREPFRUIT

FARA ALCOOL M 2020 01916

1056

VALAHIA SISTEM M 2020 06930 1126
VALCO M 2015 05677 1024

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

VERSAY M 2011 00320 1007
VERY FRESH M 2020 03903 1084
VERY NICE M 2020 03904 1084

via-Romania M 2020 03218 1073
VINO SA VEZI! M 2015 05898 1024

Waterfall Quality
doesn't have to
be expensive M 2012 03639

1016

WAVE M 2020 03541 1080
Wish Me UN CADOU

VIDEO DE LA VEDETA
TA PREFERATĂ M 2020 03468

1075

WOK to ME M 2011 03191 1008
ZET ZET FORTE M 2020 03455 1074
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CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL M 2020 01847 1054
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL M 2020 01831 1053
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL M 2020 01858 1055
CHECHIȘAN FLORIN-COSMIN M 2019 07301 1036
CHEMX LPE S.R.L. M 2020 04158 1089

ANDRIES GABRIEL CĂTĂLIN M 2020 03860 1083
ANTENA TV GROUP S.A. M 2019 00402 1027
ANTENA TV GROUP S.A. M 2019 09193 1040
ANTONIO DIEGO LEORDA M 2012 02972 1013
ANTREPRIZA CREATIVA SRL M 2020 01590 1050
APIS SRL M 2020 01502 1049
AS COMPANY SA M 2019 03704 1029
AS COMPANY SA M 2019 03703 1029
ASOCIATIA ACDBR M 2020 02341 1060
ASOCIATIA BASCHET CLUB SLAM M 2020 01183 1047
ASOCIATIA DE ARTE MARTIALE MODERNE HAKUSHIN-KAI M 2020 05001 1122
ASOCIATIA MESTERILOR POPULARI CLUJENI M 2012 04763 1016
ASOCIATIA MOTOADN PENTRU DEZVOLTAREA MOTOCICLISMULUI M 2020 04475 1093
ASOCIATIA OLIMPIA RAMNICU SARAT 2010 CLUB SPORTIV M 2012 05424 1018
ASOCIATIA POMPIERILOR TARA BARSEI M 2011 02679 1007
ASOCIATIA REACT M 2011 00674 1007
ASOCIATIA RETROMOBIL CLUB ROMANIA M 2016 02448 1025
ASOCIATIA RETROMOBIL CLUB ROMANIA M 2015 03776 1023
AVRAHAM-MARIAN CIOCEANU M 2015 04262 1024
BĂLUŢĂ MARILENA M 2020 03539 1079
BEST ROMANIAN SECURITY SRL M 2020 07248 1127
BI FAUNA SRL M 2020 02809 1067
BIRKENHEUER-MUNTEANU ANDREA-DIANA M 2020 04171 1089
BLUE RADICAL SRL M 2020 03541 1080
BOLAN CIPRIAN M 2020 03578 1080
BOTTLE BRANDS SRL M 2020 03480 1076
BOTTLE BRANDS SRL M 2020 03481 1076
BOTTLE BRANDS SRL M 2020 03482 1077
BOUTIQUE CONCEPT STORE SRL M 2020 00777 1043
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2020 04228 1091
BRODOCEANU IOANA IRENA                                                                                  M 2020 03937 1085
LUNGU-CILIAC ANCA-MARIA
BUMBAGR SRL M 2019 05178 1031
CAROLI FOODS GROUP SRL M 2020 01609 1051
CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI                 M 2012 04941 1017
BUCURESTI-ARCUB
CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI                 M 2012 04939
BUCURESTI-ARCUB
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FRIESLANDCAMPINA ROMANIA SA M 2020 01991 1058
FUN & SUN FARM S.R.L. M 2020 03501 1078
FUNDAŢIA OLGA GUDYNN M 2013 00629 1021
GAVRIL IULIUS CLAUDIU NASUI M 2012 05798 1019
GENIUS NUTRITION S.R.L. M 2020 00847 1044
GENIUS NUTRITION S.R.L. M 2020 00850 1045
GENIUS NUTRITION SRL M 2020 00849 1044
GHEORGHIEV SLAVI M 2020 02424 1062
GIURGIȚEANU CĂTĂLIN ADRIAN M 2020 04880 1118
GRANDE GLORIA PRODUCTION SA M 2020 04189 1090
GREEN PC AMBALAJE S.R.L. M 2020 03269 1073
HAM BEBE SRL M 2020 04758 1112
HIPGNOSIS VISION SRL M 2020 04701 1106
HIPGNOSIS VISION SRL M 2020 04699 1096
HOTEL DEALS CONSULTING SRL M 2020 04358 1092
IACOB IOAN M 2020 04831 1113
IBEROLIS GROUP SRL M 2020 03467 1075
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE M 2020 03081 1071
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE M 2020 03079 1070

1021
VLADIMIR TIBERIU VARZAR

CIORTAN MADALIN RARES M 2020 04112 1088
CLEVER MEDIA NETWORK SRL M 2019 06043 1032
CONFEDERATIA PATRONALA DIN INDUSTRIE SERVICII SI COMERT M 2012 01641 1010
CONFEDERATIA PATRONALA DIN INDUSTRIE SERVICII SI COMERT M 2012 01642 1010
CONFEDERATIA PATRONALA DIN INDUSTRIE SERVICII SI COMERT M 2012 01643 1011
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA M 2020 00444 1042
CRISMAN CASH & CARRY S.R.L. M 2020 02813 1068
CRISTIAN FLORIN TATARU M 2012 00480 1009
CSONGOR CSEGEDI                                                                                                M 2013 00122

1041
LUPU FLORIN

DAVID CIPRIAN MIHAI M 2020 04851 1115
DERMO LINE COSMETICS SRL M 2014 08490 1023
DONA. LOGISTICA S.A. M 2020 03145 1072
DONA LOGISTICA SA M 2020 03918 1085
DR. CALM SRL M 2020 03410 1074
DUR ION M 2020 01762 1052
EDRINKS.RO S.R.L M 2020 02099 1059
EPISCOPIA SLOBOZIEI SI CALARASILOR M 2020 02217 1059
ETEX BUILDING PERFORMANCE SA M 2020 04691 1096
ETIC PRODUCTION CONCEPT SRL M 2019 06735 1035
EUROCLAS SECURITY SOLUTIONS M 2020 06188 1124
FILDAS TRADING SRL M 2019 07400 1037
FILIPOIU – LUPU MARIA - SERENA                                                                         M 2020 00314
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INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE M 2020 03082 1071
1019

JITARU OANA-MARIA M 2020 03486 1078
JUSTIN STEFAN M 2020 03962 1086
KLAUSS FASHION SRL M 2019 02586 1028
K-SPORT 2002 IMPEX SRL M 2012 05305 1018
LA PUERTAS PUB SRL M 2020 04822 1113
LEONTE MIHAI-GABRIEL M 2020 01513 1049
LEORDA ANAMARIA M 2011 03191 1008
LICIU FLORENTINA ALINA M 2020 01981 1057
MA-RA ONE SECURITY SRL M 2020 06103 1123
MATEI TAKEAWAY SRL M 2019 07432 1037
MBRANDS ACCESSORIES SRL M 2020 03012 1069
MIKETI LUX S.R.L. M 2020 02450 1063
MIKI COMPANY TOP SRL M 2019 05068 1030
MILLENIUM PRO DESIGN SRL M 2020 04529 1094
MIRABELA EVELINE VELCIOV M 2020 01578 1050
M SMART SECURITY SRL M 2020 06744 1125
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC M 2013 00788 1022
NATURPHARMA BULGARIA EOOD M 2020 03455 1074
NEGULESCU EMILIAN M 2012 03394 1015
NEOPAK INDUSTRIAL S.R.L M 2020 03485 1077
ODAINIC ANGELICA M 2020 04378 1093
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2020 00257 1041
PARK EXPERT SERVICE DTL SRL M 2020 04253 1091
PASTRAVARIA VALEA STANII ZAGANU SRL M 2019 06571 1035
POPESCU MARIAN M 2020 04183 1090
PREMIER IMOBILIAR ACTIV S.R.L. M 2018 07604 1026
PRIMARIA MUNICIPIULUI SIGHISOARA-MUZEUL DE ISTORIE M 2012 00872 1009
RAD MARCEL-ALEXANDRU M 2020 01955 1057
REPUBLICA BIO SRL M 2020 01500 1048
REVNIC FLORINA IOANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA M 2019 06018 1031
RUD INVEST CONSTRUCT SRL M 2020 04029 1088
RUDOLF JELÍNEK a.s. M 2015 05677 1024
S.C. AUTOHTON LOCAL S.R.L. M 2019 09071 1039
S.C. C&C PARTNERS CONSULTING S.R.L. M 2020 04885 1118
S.C. COMBIVRA S.A. M 2020 02835 1068
S.C. EURONAUTICA INTERNATIONAL S.R.L. M 2020 02745 1066
S.C. HERBAGETICA S.R.L. M 2020 02867 1068
S.C. JUMBO AUTO TRANSPORT S.R.L. M 2020 02577 1063
S.C. MIHTIN HONEYPROD S.R.L. M 2020 04553 1095
S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. M 2020 04942 1119

IULIANA MARIANA PETROVAN                                                                                M 2012 05512
CALIN IOAN PETROVAN
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S.C. OCEANIA S.R.L. M 2020 04292 1092
S.C. PALMICOR S.R.L. M 2020 00176 1040
S.C. PASTEL AGE S.R.L. M 2019 05564 1031
S.C. RIVERGATE SECURITY S.R.L. M 2020 06322 1124
S.C. SDA SERVICII DE DEPOZITARE SI ARHIVARE S.R.L. M 2020 03656 1081
S.C. SOLARIS DISTRIBUTION S.R.L. M 2019 01097 1028
S.C. TEAM SPORT RANCA S.R.L. M 2020 03993 1087
S.C. TELEGRAF FABRICA DE CONTINUT S.R.L. M 2019 07709 1039
S.C. VERY FRESH S.R.L. M 2020 03903 1084
S.C. VERY NICE S.R.L. M 2020 03904 1084
Sablahar Vop S.R.L. M 2020 02042 1058
SC ANTEBIT SRL M 2019 00091 1026
SC ART IMPLANT SRL M 2012 02249 1011
SC AXELA CONSTRUCTII SRL M 2020 03046 1070
SC BAREST SRL M 2013 00091 1020
SC BLUE OCEAN MARKETING SRL M 2012 05806 1020
SC CLAIRE IDEAS SRL M 2019 00120 1026
SC DEDEMAN SRL M 2011 00320 1007
SC EDEN CRUISES SRL M 2020 01690 1052
SC FAIR IMPEX 3 SRL M 2019 08550 1039
SC FARMATRADE IMPORT EXPORT SRL M 2012 02812 1012
SC FLORARIA IRIS SRL M 2020 00981 1045
SC GARANT SECURITY TEHNIC SRL M 2020 06124 1123
SC GENIUS NUTRITION SRL M 2019 06864 1036
SC GENIUS NUTRITION SRL M 2020 00848 1044
SC GUZEL YURT SRL M 2020 03217 1072
SC HOME SHOP SRL M 2020 03218 1073
SC ISRO SOLUTIONS SRL M 2012 03321 1015
SC KIDS DENTAL SRL M 2012 02861 1012
SC KOBER SRL M 2020 01529 1050
SC LABORATOARELE REMEDIA SRL M 2012 02459 1012
SC LINDA ECOTIL SRL M 2012 03639 1016
SC MARTENS SA M 2012 03186 1014
SC MARTY PAN SRL M 2012 05120 1018
SC MONDO TUDOR INTERMED SRL M 2011 08651 1008
SCOALA COMERCIALA SI DE SERVICII M 2020 04733 1112
SC OPTI-PLUS VISION SRL M 2015 05898 1024
SC PRODAL 94 SRL M 2012 02711 1012
SC PROFLEX SRL M 2020 04963 1119
SC PRO GRANIT TRADING SRL M 2020 01651 1051
SC SALBAC DRY SALAMI SA M 2011 05576 1008
SC SAVNY MEDIA SRL M 2019 02733 1028
SC SEBRA STYLE SRL M 2020 02774 1067



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 04/2021
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1152

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

TUDOR ALEXANDRU CRISTIAN M 2020 02686 1064
UPFIT SRL M 2020 00448 1042
URSUS BREWERIES S.A M 2020 01916 1056
VIOREL BRATU M 2012 05056 1018
VIOREL BRATU M 2012 05686 1019
VISUALIZE BY RE.HA S.R.L. M 2020 02247 1060
VIZETEU ANDREI-ALEXANDRU M 2020 02487 1063
WINERO S.R.L. M 2020 05219 1122
WISHME ONLINE SOLUTIONS SRL M 2020 03468 1075
ZARMAN LOGISTIC SRL M 2019 04337 1030
ZARMAN LOGISTIC SRL M 2019 04336 1029

Societatea Publică pe Acţiuni Gazprom Neft (Gazprom Neft S.A. (PJSC)) M 2018 06142 1025
SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE M 2012 00922 1010
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE M 2020 01127 1046
SPATARU GEORGIANA M 2020 04864 1117
STOICA IOAN-DANIEL M 2020 01923 1057
SUPREME SECURITY SRL M 2020 06477 1125
TABLA IONEL M 2020 06930 1126
TELIOS CARE SA M 2020 04850 1114
TERMOCONTROL SRL M 2020 03785 1082
ŢOLEA MELISA-CRISTINA M 2018 04357 1025
TRUFAN STEFAN VASILE                                                                                         M 2019 00990 1027
MANEA CRISTINA IOANA

1116
SECTOR 6

SC SMART CREATIVE LANDS SRL M 2020 02715 1066
SC TAITEI GRADINARESTI SRL M 2020 03963 1087
SC TAURUS CONSTUR SRL M 2020 01188 1048
SC TEHNIC GRUP SRL M 2020 02482 1063
SC VIA VITICOLA SRL M 2020 02694 1065
SC VIA VITICOLA SRL M 2020 02696 1065
SC VINGEX TRANS SRL M 2020 03894 1084
SC ZETEA SRL M 2020 00565 1043
SERTEA PETRICA CRISTIAN M 2020 04863 1116
SILVESTRU ADRIAN - SEBASTIAN M 2020 03764 1082
SIMONA IONICA VEZETEU M 2012 03125 1013
SIMUT ANDRA M 2020 04636 1095
SINDICATUL CFR TIMISOARA M 2020 04865 1117
SNICK AMBALAJE SI CONSUMABILE SRL M 2019 07560 1038
SNICK AMBALAJE SI CONSUMABILE SRL M 2019 07561 1038
SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA - FILIALA               M 2020 04861
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- (540) (210) (511) -
1 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

1 M 2020 02424 172025 1, 5 1062
1 M 2020 04158 171235 1 1089
1 M 2020 03485 172138 1, 3, 5, 35, 39 1077
2 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

2 M 2020 01529 172056 2 1050
3 M 2020 01500 171972 3, 5, 29,

30, 32
1048

3 M 2020 02487 171976 3, 5 1063
3 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

3 M 2020 04529 172002 3, 35 1094
3 M 2020 04112 172055 3, 35 1088
3 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

3 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,
31, 32, 35, 44

1013

3 M 2014 08490 172097 3 1023
3 M 2020 03904 172128 3 1084
3 M 2020 03903 172129 3 1084
3 M 2020 03485 172138 1, 3, 5, 35, 39 1077
4 M 2020 02217 172068 4, 16 1059
5 M 2020 02809 171950 5, 43 1067
5 M 2020 02867 171951 5, 35 1068
5 M 2020 01500 171972 3, 5, 29,

30, 32
1048

5 M 2020 02487 171976 3, 5 1063

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

5 M 2020 03467 171983 5, 35 1075
5 M 2012 02459 171997 5 1012
5 M 2019 06864 172019 5 1036
5 M 2020 02424 172025 1, 5 1062
5 M 2020 04942 172036 5 1119
5 M 2020 00847 172059 5 1044
5 M 2020 00848 172060 5 1044
5 M 2020 00849 172061 5 1044
5 M 2020 00850 172062 5 1045
5 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

5 M 2020 03145 172070 5, 35 1072
5 M 2020 03918 172071 5, 35 1085
5 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 44
1013

5 M 2020 03485 172138 1, 3, 5, 35, 39 1077
5 M 2020 03455 172144 5 1074
5 M 2019 07400 172146 5, 16, 35,

41, 42, 44
1037

6 M 2020 02042 171948 6, 7, 35 1058
6 M 2012 03639 172110 6, 35 1016
7 M 2020 02042 171948 6, 7, 35 1058
7 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

7 M 2020 04963 172037 7, 17, 35, 37 1119
7 M 2013 00122 172046 7, 9, 35, 40 1021
7 M 2011 00320 172096 7, 8, 31,

35, 44
1007

8 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

8 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,
18, 25, 28,
37, 41, 42

1023
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8 M 2011 00320 172096 7, 8, 31,
35, 44

1007

9 M 2020 04171 171947 9, 21, 25, 26 1089
9 M 2019 06043 171952 9, 16, 35,

38, 42
1032

9 M 2020 04029 171960 9, 28 1088
9 M 2020 04701 171968 9, 11, 35 1106
9 M 2020 04699 171969 9, 11, 35 1096
9 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,

22, 25, 35
1009

9 M 2020 03269 171990 9, 10, 35 1073
9 M 2020 02577 171991 9, 35, 41,

43, 44
1063

9 M 2020 03656 171998 9, 35, 42 1081
9 M 2020 00448 172003 9, 42 1042
9 M 2020 04850 172028 9, 38, 42, 44 1114
9 M 2013 00122 172046 7, 9, 35, 40 1021
9 M 2020 01923 172047 9, 35, 36,

41, 45
1057

9 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,
18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

9 M 2020 03012 172107 9, 14, 18,
25, 35

1069

9 M 2012 03321 172120 9, 35, 37,
38, 42, 45

1015

9 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,
35, 38, 41, 42

1086

10 M 2020 03269 171990 9, 10, 35 1073
11 M 2020 04701 171968 9, 11, 35 1106
11 M 2020 04699 171969 9, 11, 35 1096
11 M 2019 01097 172066 11 1028
12 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

12 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,
18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

14 M 2020 03860 171956 14, 35 1083
14 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,

24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

14 M 2020 03012 172107 9, 14, 18,
25, 35

1069

14 M 2020 00777 172118 14, 35 1043

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

15 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

16 M 2019 06043 171952 9, 16, 35,
38, 42

1032

16 M 2012 01641 171962 16, 35, 41 1010
16 M 2012 01642 171963 16, 35, 41 1010
16 M 2012 01643 171964 16, 35, 41 1011
16 M 2020 03764 171974 16, 41 1082
16 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

16 M 2020 04189 171981 16, 21, 25 1090
16 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,

22, 25, 35
1009

16 M 2020 04831 171988 16, 30, 35 1113
16 M 2019 07560 172026 16, 21,

35, 39, 42
1038

16 M 2019 07561 172027 16, 21,
35, 39, 42

1038

16 M 2019 00402 172051 16, 35,
38, 41, 42

1027

16 M 2019 09193 172052 16, 35,
38, 41, 42

1040

16 M 2020 02217 172068 4, 16 1059
16 M 2020 01762 172072 16 1052
16 M 2020 03081 172075 16, 39 1071
16 M 2020 03079 172076 16, 39 1070
16 M 2020 03082 172077 16, 39 1071
16 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,

18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

16 M 2020 04475 172086 16, 41 1093
16 M 2011 00674 172105 16, 18,

25, 28, 41
1007

16 M 2020 01502 172108 16 1049
16 M 2011 02679 172114 16, 35, 41 1007
16 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,

37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

1022

16 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,
35, 38, 41, 42

1086
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16 M 2019 07400 172146 5, 16, 35,
41, 42, 44

1037

16 M 2013 00629 172116 16, 41 1021
17 M 2020 04963 172037 7, 17, 35, 37 1119
18 M 2020 03410 171961 18, 25, 35 1074
18 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,

24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

18 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,
18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

18 M 2020 00176 172088 18, 30 1040
18 M 2011 00674 172105 16, 18,

25, 28, 41
1007

18 M 2020 03012 172107 9, 14, 18,
25, 35

1069

19 M 2020 04691 172048 19, 35 1096
20 M 2020 04378 171946 20, 24, 25, 35 1093
20 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

20 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

20 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,
22, 25, 35

1009

20 M 2020 04758 171992 20, 25, 28, 35 1112
20 M 2020 04636 171994 20, 21, 35, 42 1095
20 M 2019 09071 172015 20, 21, 24, 35 1039
20 M 2020 04880 172033 20, 35, 37, 40 1118
21 M 2020 04171 171947 9, 21, 25, 26 1089
21 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

21 M 2020 04189 171981 16, 21, 25 1090
21 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,

24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

21 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,
22, 25, 35

1009

21 M 2020 04636 171994 20, 21, 35, 42 1095
21 M 2019 09071 172015 20, 21, 24, 35 1039

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2019 07560 172026 16, 21,
35, 39, 42

1038

21 M 2019 07561 172027 16, 21,
35, 39, 42

1038

22 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,
22, 25, 35

1009

24 M 2020 04378 171946 20, 24, 25, 35 1093
24 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

24 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

24 M 2019 09071 172015 20, 21, 24, 35 1039
25 M 2020 04171 171947 9, 21, 25, 26 1089
25 M 2020 04378 171946 20, 24, 25, 35 1093
25 M 2020 03410 171961 18, 25, 35 1074
25 M 2019 05178 171975 25 1031
25 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

25 M 2020 02774 171980 25 1067
25 M 2020 04189 171981 16, 21, 25 1090
25 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,

24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

25 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,
22, 25, 35

1009

25 M 2020 04758 171992 20, 25, 28, 35 1112
25 M 2020 00565 172007 25, 35 1043
25 M 2019 02586 172064 25, 35 1028
25 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

25 M 2019 04337 172074 25, 35 1030
25 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,

18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

25 M 2019 04336 172104 25, 35 1029
25 M 2011 00674 172105 16, 18,

25, 28, 41
1007

25 M 2020 03012 172107 9, 14, 18,
25, 35

1069

25 M 2019 00990 172112 25, 34 1027
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,
35, 38, 41, 42

1086

25 M 2020 03486 172139 25, 35 1078
26 M 2020 04171 171947 9, 21, 25, 26 1089
26 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,

24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

27 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

28 M 2020 04029 171960 9, 28 1088
28 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

28 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

28 M 2020 04758 171992 20, 25, 28, 35 1112
28 M 2019 03704 172004 28 1029
28 M 2019 03703 172012 28 1029
28 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,

18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

28 M 2011 00674 172105 16, 18,
25, 28, 41

1007

28 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,
35, 38, 41, 42

1086

29 M 2018 06142 171954 29, 30, 43 1025
29 M 2011 05576 171967 29 1008
29 M 2020 01500 171972 3, 5, 29,

30, 32
1048

29 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

29 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

29 M 2020 01609 171989 29, 30 1051
29 M 2020 02099 171995 29, 32, 33 1059
29 M 2020 01991 172016 29 1058

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2019 06571 172017 29 1035
29 M 2011 08651 172049 29, 30, 43 1008
29 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

29 M 2020 02450 172069 29, 39 1063
29 M 2012 02249 172078 29, 32, 33, 34 1011
29 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 44
1013

29 M 2011 03191 172140 29, 30, 35, 43 1008
29 M 2020 00257 172147 29, 30, 35, 39 1041
30 M 2018 06142 171954 29, 30, 43 1025
30 M 2020 01500 171972 3, 5, 29,

30, 32
1048

30 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

30 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

30 M 2020 04831 171988 16, 30, 35 1113
30 M 2020 01609 171989 29, 30 1051
30 M 2020 04885 172035 30, 35, 43 1118
30 M 2011 08651 172049 29, 30, 43 1008
30 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

30 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,
31, 32, 35, 44

1013

30 M 2020 00176 172088 18, 30 1040
30 M 2020 03963 172113 30 1087
30 M 2011 03191 172140 29, 30, 35, 43 1008
30 M 2020 00257 172147 29, 30, 35, 39 1041
31 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

31 M 2020 04851 172029 31 1115
31 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

31 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,
31, 32, 35, 44

1013

31 M 2011 00320 172096 7, 8, 31,
35, 44

1007

31 M 2020 02686 171999 31, 35 1064
32 M 2020 02813 171971 32 1068
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2020 01500 171972 3, 5, 29,
30, 32

1048

32 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

32 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,
24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

32 M 2020 02099 171995 29, 32, 33 1059
32 M 2020 01916 172021 32 1056
32 M 2020 02482 172024 32, 35 1063
32 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

32 M 2012 02249 172078 29, 32, 33, 34 1011
32 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 44
1013

32 M 2012 03186 172132 32, 35 1014
33 M 2015 05677 171955 33 1024
33 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

33 M 2020 02099 171995 29, 32, 33 1059
33 M 2012 02711 172001 33 1012
33 M 2020 05219 172039 33 1122
33 M 2012 02249 172078 29, 32, 33, 34 1011
33 M 2020 02694 172091 33 1065
33 M 2020 02696 172092 33 1065
33 M 2020 02835 172098 33 1068
33 M 2020 03480 172123 33 1076
33 M 2020 03481 172124 33 1076
33 M 2020 03482 172125 33 1077
33 M 2020 03894 172135 33 1084
33 M 2020 03046 172145 33, 43 1070
34 M 2020 04228 172058 34 1091
34 M 2012 02249 172078 29, 32, 33, 34 1011
34 M 2019 00990 172112 25, 34 1027
35 M 2020 04378 171946 20, 24, 25, 35 1093
35 M 2020 02042 171948 6, 7, 35 1058
35 M 2020 02867 171951 5, 35 1068
35 M 2019 06043 171952 9, 16, 35,

38, 42
1032

35 M 2020 03860 171956 14, 35 1083
35 M 2019 05564 171958 35, 41 1031

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 03410 171961 18, 25, 35 1074
35 M 2012 01641 171962 16, 35, 41 1010
35 M 2012 01642 171963 16, 35, 41 1010
35 M 2012 01643 171964 16, 35, 41 1011
35 M 2019 02733 171966 35, 41 1028
35 M 2020 04701 171968 9, 11, 35 1106
35 M 2020 04699 171969 9, 11, 35 1096
35 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

35 M 2012 04941 171978 35, 36,
41, 43, 45

1017

35 M 2012 04939 171979 35, 36,
41, 43, 45

1017

35 M 2020 03467 171983 5, 35 1075
35 M 2015 05898 171985 35, 44 1024
35 M 2012 04763 171986 14, 18, 20, 21,

24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 35

1016

35 M 2012 00872 171987 9, 16, 20, 21,
22, 25, 35

1009

35 M 2020 04831 171988 16, 30, 35 1113
35 M 2020 03269 171990 9, 10, 35 1073
35 M 2020 02577 171991 9, 35, 41,

43, 44
1063

35 M 2020 04758 171992 20, 25, 28, 35 1112
35 M 2020 04636 171994 20, 21, 35, 42 1095
35 M 2020 00981 171996 35, 44 1045
35 M 2020 03656 171998 9, 35, 42 1081
35 M 2020 01127 172000 35, 38, 41 1046
35 M 2020 04529 172002 3, 35 1094
35 M 2012 05305 172005 35, 41 1018
35 M 2019 07709 172006 35, 41 1039
35 M 2020 00565 172007 25, 35 1043
35 M 2020 01981 172009 35 1057
35 M 2012 05056 172011 35 1018
35 M 2019 09071 172015 20, 21, 24, 35 1039
35 M 2012 02812 172020 35 1012
35 M 2019 06735 172022 35, 41 1035
35 M 2020 02482 172024 32, 35 1063
35 M 2019 07560 172026 16, 21,

35, 39, 42
1038

35 M 2019 07561 172027 16, 21,
35, 39, 42

1038

35 M 2020 04861 172030 35 1116
35 M 2020 04863 172031 35 1116
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2020 04880 172033 20, 35, 37, 40 1118
35 M 2020 04865 172034 35, 41, 45 1117
35 M 2020 04885 172035 30, 35, 43 1118
35 M 2020 04963 172037 7, 17, 35, 37 1119
35 M 2012 00480 172045 35, 41 1009
35 M 2013 00122 172046 7, 9, 35, 40 1021
35 M 2020 01923 172047 9, 35, 36,

41, 45
1057

35 M 2020 04691 172048 19, 35 1096
35 M 2019 00402 172051 16, 35,

38, 41, 42
1027

35 M 2019 09193 172052 16, 35,
38, 41, 42

1040

35 M 2020 01847 172053 35, 41, 42, 44 1054
35 M 2020 01831 172054 35, 41, 42, 44 1053
35 M 2020 04112 172055 3, 35 1088
35 M 2020 03218 172057 35, 39 1073
35 M 2020 04183 172063 35, 37 1090
35 M 2019 02586 172064 25, 35 1028
35 M 2020 04553 172067 3, 5, 25, 29,

30, 31, 32, 35
1095

35 M 2020 03145 172070 5, 35 1072
35 M 2020 03918 172071 5, 35 1085
35 M 2020 03937 172073 35, 41 1085
35 M 2019 04337 172074 25, 35 1030
35 M 2012 05686 172079 35, 41 1019
35 M 2012 05806 172082 35 1020
35 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 44
1013

35 M 2019 00120 172090 35, 42 1026
35 M 2020 04358 172095 35, 39 1092
35 M 2011 00320 172096 7, 8, 31,

35, 44
1007

35 M 2020 01858 172099 35, 41, 42, 44 1055
35 M 2020 03217 172100 35, 43 1072
35 M 2015 04262 172102 35 1024
35 M 2019 04336 172104 25, 35 1029
35 M 2020 03012 172107 9, 14, 18,

25, 35
1069

35 M 2020 01651 172109 35, 39 1051
35 M 2012 03639 172110 6, 35 1016
35 M 2011 02679 172114 16, 35, 41 1007
35 M 2020 04253 172115 35, 36, 41 1091
35 M 2020 03501 172117 35 1078
35 M 2020 00777 172118 14, 35 1043
35 M 2012 00922 172119 35, 41, 42, 45 1010
35 M 2012 03321 172120 9, 35, 37,

38, 42, 45
1015

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,
37, 39, 41,

42, 43, 44, 45

1022

35 M 2012 03186 172132 32, 35 1014
35 M 2020 03993 172134 35, 41, 42, 43 1087
35 M 2012 05512 172136 35 1019
35 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,

35, 38, 41, 42
1086

35 M 2020 03485 172138 1, 3, 5, 35, 39 1077
35 M 2020 03486 172139 25, 35 1078
35 M 2011 03191 172140 29, 30, 35, 43 1008
35 M 2012 02972 172141 35, 37, 40, 42 1013
35 M 2019 07400 172146 5, 16, 35,

41, 42, 44
1037

35 M 2020 02686 171999 31, 35 1064
35 M 2020 00257 172147 29, 30, 35, 39 1041
35 M 2020 01590 172148 35 1050
36 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

36 M 2012 04941 171978 35, 36,
41, 43, 45

1017

36 M 2012 04939 171979 35, 36,
41, 43, 45

1017

36 M 2020 00444 172023 36 1042
36 M 2020 01923 172047 9, 35, 36,

41, 45
1057

36 M 2020 04253 172115 35, 36, 41 1091
36 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,

37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

1022

37 M 2020 03785 171957 37 1082
37 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

37 M 2020 06124 172014 37, 38,
39, 41, 45

1123

37 M 2020 04880 172033 20, 35, 37, 40 1118
37 M 2020 04963 172037 7, 17, 35, 37 1119
37 M 2020 04183 172063 35, 37 1090
37 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,

18, 25, 28,
37, 41, 42

1023
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2020 02247 172085 37, 42 1060
37 M 2012 03321 172120 9, 35, 37,

38, 42, 45
1015

37 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,
37, 39, 41,

42, 43, 44, 45

1022

37 M 2012 02972 172141 35, 37, 40, 42 1013
38 M 2019 06043 171952 9, 16, 35,

38, 42
1032

38 M 2020 02715 171973 38 1066
38 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

38 M 2020 01127 172000 35, 38, 41 1046
38 M 2020 06124 172014 37, 38,

39, 41, 45
1123

38 M 2020 04850 172028 9, 38, 42, 44 1114
38 M 2019 00402 172051 16, 35,

38, 41, 42
1027

38 M 2019 09193 172052 16, 35,
38, 41, 42

1040

38 M 2012 03321 172120 9, 35, 37,
38, 42, 45

1015

38 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,
35, 38, 41, 42

1086

39 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,
12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

39 M 2020 06124 172014 37, 38,
39, 41, 45

1123

39 M 2019 07560 172026 16, 21,
35, 39, 42

1038

39 M 2019 07561 172027 16, 21,
35, 39, 42

1038

39 M 2020 06188 172041 39, 45 1124
39 M 2020 03218 172057 35, 39 1073
39 M 2020 01690 172065 39 1052
39 M 2020 02450 172069 29, 39 1063
39 M 2020 03081 172075 16, 39 1071
39 M 2020 03079 172076 16, 39 1070
39 M 2020 03082 172077 16, 39 1071
39 M 2020 04358 172095 35, 39 1092
39 M 2020 01651 172109 35, 39 1051

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,
37, 39, 41,

42, 43, 44, 45

1022

39 M 2020 03485 172138 1, 3, 5, 35, 39 1077
39 M 2020 00257 172147 29, 30, 35, 39 1041
40 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

40 M 2020 04880 172033 20, 35, 37, 40 1118
40 M 2013 00122 172046 7, 9, 35, 40 1021
40 M 2012 02972 172141 35, 37, 40, 42 1013
41 M 2018 07604 171953 41, 42, 43 1026
41 M 2019 05564 171958 35, 41 1031
41 M 2012 01641 171962 16, 35, 41 1010
41 M 2012 01642 171963 16, 35, 41 1010
41 M 2012 01643 171964 16, 35, 41 1011
41 M 2020 03578 171965 41 1080
41 M 2019 02733 171966 35, 41 1028
41 M 2020 01513 171970 41 1049
41 M 2020 03764 171974 16, 41 1082
41 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

41 M 2012 04941 171978 35, 36,
41, 43, 45

1017

41 M 2012 04939 171979 35, 36,
41, 43, 45

1017

41 M 2020 01578 171982 41 1050
41 M 2020 03468 171984 41 1075
41 M 2020 02577 171991 9, 35, 41,

43, 44
1063

41 M 2020 01127 172000 35, 38, 41 1046
41 M 2012 05305 172005 35, 41 1018
41 M 2019 07709 172006 35, 41 1039
41 M 2019 07301 172010 41 1036
41 M 2020 06124 172014 37, 38,

39, 41, 45
1123

41 M 2019 06735 172022 35, 41 1035
41 M 2020 04864 172032 41 1117
41 M 2020 04865 172034 35, 41, 45 1117
41 M 2020 05001 172038 41 1122
41 M 2012 05424 172044 41 1018
41 M 2012 00480 172045 35, 41 1009
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Clase NISA pag.

41 M 2020 01923 172047 9, 35, 36,
41, 45

1057

41 M 2019 00402 172051 16, 35,
38, 41, 42

1027

41 M 2019 09193 172052 16, 35,
38, 41, 42

1040

41 M 2020 01847 172053 35, 41, 42, 44 1054
41 M 2020 01831 172054 35, 41, 42, 44 1053
41 M 2020 03937 172073 35, 41 1085
41 M 2012 05686 172079 35, 41 1019
41 M 2016 02448 172080 41 1025
41 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,

18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

41 M 2019 06018 172084 41 1031
41 M 2020 04475 172086 16, 41 1093
41 M 2012 05798 172087 41 1019
41 M 2020 01183 172089 41 1047
41 M 2020 01858 172099 35, 41, 42, 44 1055
41 M 2011 00674 172105 16, 18,

25, 28, 41
1007

41 M 2020 02745 172106 41, 43 1066
41 M 2011 02679 172114 16, 35, 41 1007
41 M 2020 04253 172115 35, 36, 41 1091
41 M 2012 00922 172119 35, 41, 42, 45 1010
41 M 2020 04733 172122 41 1112
41 M 2018 04357 172127 41 1025
41 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,

37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

1022

41 M 2020 03993 172134 35, 41, 42, 43 1087
41 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,

35, 38, 41, 42
1086

41 M 2019 07400 172146 5, 16, 35,
41, 42, 44

1037

41 M 2013 00629 172116 16, 41 1021
42 M 2019 06043 171952 9, 16, 35,

38, 42
1032

42 M 2018 07604 171953 41, 42, 43 1026
42 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

42 M 2020 04636 171994 20, 21, 35, 42 1095
42 M 2020 03656 171998 9, 35, 42 1081
42 M 2020 00448 172003 9, 42 1042
42 M 2019 07560 172026 16, 21,

35, 39, 42
1038

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2019 07561 172027 16, 21,
35, 39, 42

1038

42 M 2020 04850 172028 9, 38, 42, 44 1114
42 M 2019 00402 172051 16, 35,

38, 41, 42
1027

42 M 2019 09193 172052 16, 35,
38, 41, 42

1040

42 M 2020 01847 172053 35, 41, 42, 44 1054
42 M 2020 01831 172054 35, 41, 42, 44 1053
42 M 2015 03776 172081 8, 9, 12, 16,

18, 25, 28,
37, 41, 42

1023

42 M 2020 02247 172085 37, 42 1060
42 M 2019 00120 172090 35, 42 1026
42 M 2020 01858 172099 35, 41, 42, 44 1055
42 M 2012 00922 172119 35, 41, 42, 45 1010
42 M 2012 03321 172120 9, 35, 37,

38, 42, 45
1015

42 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,
37, 39, 41,

42, 43, 44, 45

1022

42 M 2020 03993 172134 35, 41, 42, 43 1087
42 M 2020 03962 172137 9, 16, 25, 28,

35, 38, 41, 42
1086

42 M 2012 02972 172141 35, 37, 40, 42 1013
42 M 2019 00091 172143 42 1026
42 M 2019 07400 172146 5, 16, 35,

41, 42, 44
1037

43 M 2012 05120 171949 43 1018
43 M 2020 02809 171950 5, 43 1067
43 M 2018 07604 171953 41, 42, 43 1026
43 M 2018 06142 171954 29, 30, 43 1025
43 M 2019 05068 171959 43 1030
43 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

43 M 2012 04941 171978 35, 36,
41, 43, 45

1017

43 M 2012 04939 171979 35, 36,
41, 43, 45

1017

43 M 2020 02577 171991 9, 35, 41,
43, 44

1063

43 M 2020 04822 171993 43 1113
43 M 2020 03541 172018 43 1080
43 M 2020 04885 172035 30, 35, 43 1118
43 M 2011 08651 172049 29, 30, 43 1008
43 M 2020 04292 172093 43 1092
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 01188 172094 43 1048
43 M 2020 03217 172100 35, 43 1072
43 M 2012 03394 172101 43 1015
43 M 2013 00091 172103 43 1020
43 M 2020 02745 172106 41, 43 1066
43 M 2019 07432 172126 43 1037
43 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,

37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

1022

43 M 2019 08550 172133 43 1039
43 M 2020 03993 172134 35, 41, 42, 43 1087
43 M 2011 03191 172140 29, 30, 35, 43 1008
43 M 2020 03046 172145 33, 43 1070
44 M 2020 02341 171977 1, 2, 3, 5, 7, 8,

12, 15, 16, 20,
21, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44

1060

44 M 2015 05898 171985 35, 44 1024
44 M 2020 02577 171991 9, 35, 41,

43, 44
1063

44 M 2020 00981 171996 35, 44 1045
44 M 2020 01955 172008 44 1057
44 M 2020 04850 172028 9, 38, 42, 44 1114
44 M 2020 00314 172050 44 1041
44 M 2020 01847 172053 35, 41, 42, 44 1054
44 M 2020 01831 172054 35, 41, 42, 44 1053
44 M 2012 03125 172083 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 44
1013

44 M 2011 00320 172096 7, 8, 31,
35, 44

1007

44 M 2020 01858 172099 35, 41, 42, 44 1055
44 M 2012 02861 172111 44 1012
44 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,

37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

1022

44 M 2020 03539 172131 44 1079
44 M 2019 07400 172146 5, 16, 35,

41, 42, 44
1037

45 M 2012 04941 171978 35, 36,
41, 43, 45

1017

45 M 2012 04939 171979 35, 36,
41, 43, 45

1017

45 M 2020 06744 172013 45 1125
45 M 2020 06124 172014 37, 38,

39, 41, 45
1123

45 M 2020 04865 172034 35, 41, 45 1117
45 M 2020 06103 172040 45 1123
45 M 2020 06188 172041 39, 45 1124

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2020 06477 172042 45 1125
45 M 2020 07248 172043 45 1127
45 M 2020 01923 172047 9, 35, 36,

41, 45
1057

45 M 2012 00922 172119 35, 41, 42, 45 1010
45 M 2012 03321 172120 9, 35, 37,

38, 42, 45
1015

45 M 2020 06322 172121 45 1124
45 M 2013 00788 172130 16, 35, 36,

37, 39, 41,
42, 43, 44, 45

1022

45 M 2020 06930 172142 45 1126



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38
- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2020
04617/
03/07/2020

PastAmmore Laboratorio
Artigianale di Pasta Fresca

PastAmmore Laboratorio Artigianale
di Pasta Fresca

116560 M 2011
04319/
08/06/2011

bestprint bestprint

M 2020
05142/
22/07/2020

DR. HEART STEFAN BUSNATU DR. HEART
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

003254
016332

SEGA SEGA GAMES CO.
LTD., SUMITOMO
FUDOSAN OSAKI
GARDEN TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

SEGA CORPORATION,
SUMITOMO FUDOSAN
OSAKI GARDEN
TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

12/1993

031809
024165

MEGA DRIVE SEGA GAMES CO.
LTD., SUMITOMO
FUDOSAN OSAKI
GARDEN TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

SEGA CORPORATION,
SUMITOMO FUDOSAN
OSAKI GARDEN
TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

02/1998

045559
030158

SEGA SEGA GAMES CO.
LTD., SUMITOMO
FUDOSAN OSAKI
GARDEN TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

SEGA CORPORATION,
SUMITOMO FUDOSAN
OSAKI GARDEN
TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

11/1998

045560
029163

SEGASATURN SEGA GAMES CO.
LTD., SUMITOMO
FUDOSAN OSAKI
GARDEN TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

SEGA CORPORATION,
SUMITOMO FUDOSAN
OSAKI GARDEN
TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

12/1998

045561
029164

GAME GEAR SEGA GAMES CO.
LTD., SUMITOMO
FUDOSAN OSAKI
GARDEN TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

SEGA CORPORATION,
SUMITOMO FUDOSAN
OSAKI GARDEN
TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

12/1998

050891
033060

DREAMCAST SEGA GAMES CO.
LTD., SUMITOMO
FUDOSAN OSAKI
GARDEN TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

SEGA CORPORATION,
SUMITOMO FUDOSAN
OSAKI GARDEN
TOWER, 1-1-1
NISHI-SHINAGAWA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

07/1999

M 2003
00270
053360

PANTECH PANTECH CO LTD, 179,
SEONGAM-RO, MAPO-
GU, SEOUL, REPUBLICA
COREEA

PANTECH PROPERTY
MANAGEMENT INC.,
179, SEONGAM-RO,
MAPO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

05/2003
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M 2003
07594
059876

BANVIT AGRAFOOD S.R.L.,
STR. DRUMUL GĂRII
ODĂI NR. 1A, ETAJ 1,
CAM. 101-102, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

BANVIT FOODS S.R.L.,
STR. DRUMUL GĂRII
ODĂI NR. 1A, ETAJ 1,
CAM. 101-102, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

08/2004

M 2010
05837
115207

MULTAROM SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

10/2011

M 2010
05839
114797

VITALINE SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

08/2011

M 2010
08493
114619

Supremgel SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

07/2011

M 2010
08817
114624

SUPREMSPICE SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

07/2011

M 2011
00749
115532

TV DELIVERY ADSTREAM ROMANIA
SRL, STR. MAIORULUI,
NR. 16, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ADSTREAM ROMANIA
S.A., STR. MAIORULUI,
NR. 16, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
02492
121292

coca zaboloteanu EMILIA-GABRIELA
ZABOLOTEANU, STR.
DR. STAICOVICI NR. 28,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EMILIA-GABRIELA
IANCU, STR. DR.
STAICOVICI NR. 28,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2011
03736
116553

SC FRIGOTEHNICA
SRL, STR. DELEA
VECHE NR. 2, CORP
A, ET. 11, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 024102,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FRIGOTEHNICA S.A.,
STR. DELEA VECHE NR.
2, CORP A, ET. 11, SECT.
2, BUCUREŞTI, 024102,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012ZIUA 
FRIGOTEHNISTULUI
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M 2020
06095

SOCIETATEA DE
INVESTITII FINANCIARE
MOLDOVA SA, STR.
PICTOR AMAN NR.
94C, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

EVERGENT
INVESTMENTS S.A.,
STR. PICTOR AMAN
NR. 94C, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

M 2020
06791

Evergent INVESTMENTS SOCIETATEA DE
INVESTITII FINANCIARE
MOLDOVA SA, STR.
PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

EVERGENT
INVESTMENTS S.A.,
STR. PICTOR AMAN,
NR. 94C, JUDEŢ BACĂU,
BACAU, BACĂU,
ROMANIA

M 2020
06792

SOCIETATEA DE
INVESTITII FINANCIARE
MOLDOVA SA, STR.
PICTOR AMAN, NR. 94C,
JUDEŢ BACĂU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

EVERGENT
INVESTMENTS S.A.,
STR. PICTOR AMAN,
NR. 94C, JUDEŢ BACĂU,
BACAU, BACĂU,
ROMANIA

M 2021
01834

CLEOPATRA RUGBY ASOCIATIA COMPLEX
SPORTIV CLEOPATRA
MAMAIA, COMPLEX
CLEOPATRA,
STATIUNEA MAMAIA,
JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

ASOCIATIA
CLUB SPORTIV
"CLEOPATRA"
MAMAIA, COMPLEX
CLEOPATRA,
STATIUNEA MAMAIA,
JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

VISIONALFA 
INVESTMENTS
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003342
016420

SARMIS VODKA SC ZAREA SA, PIATRA
CETEI, NR. 1, SECT.
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ZAREA SA, B-
DUL. BUCURESTII
NOI NR. 176, SECT.
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/1994

006067
000347

SNA HOLDINGS
INC, 800 FEDERAL
STREET ANDOVER,
MASSSACHUSETTS,
01810,
MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

06/1994

023919
020989

RODEWAY INN CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL, INC.,
10750 COLUMBIA PIKE,
SILVER SPRING, 20901,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL, INC.,
1 CHOICE HOTELS
CIRCLE, ROCKVILLE,
MARYLAND 20850,
MARYLAND, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/1994

024173
018050

MC DONALDS'S MC DONALD'S
CORPORATION, ONE
MC DONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60521,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MC DONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO , ILLINOIS
60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1994

024174
018051

MC DONALD'S
CORPORATION, ONE
MC DONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60521,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MC DONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO , ILLINOIS
60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1994

024175
018052

RONALD McDONALD MCDONALD'S
CORPORATION, ONE
MCDONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60523,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MCDONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1994

D SNA HOLDINGS INC,
1105 NORTH MARKET
STREET, WILMINGTON,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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024176
018218

BIG MAC MC DONALD'S
CORPORATION, ONE
MC DONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, ILLINOIS
60521, STATELE UNITE
ALE AMERICII, STATELE
UNITE ALE AMERICII

MC DONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1994

024416
019045

12/1994

024863
022782

CORPORACION
HABANOS SA,
CARRETERA VIEJA DE
GUANABACOA Y LINEA
DEL FERROCARRIL
FINAL, GUANABACOA,
CUBA, LA HABANA, E/20
Y 22, CUBA

02/1995

024864
022640

02/1995

041789
027854

KABUSHIKI KAISHA
YAKULT HONSHA,
1-10-30, KAIGAN,
MINATO-KU, TOKYO,
105-8660, JAPONIA

09/1998

044414
029137

12/1998

054264
041716

01/2001MELI MELO SC MELI MELO
FASHION SRL, STR.
NICOLAE RACOTA,
NR.8, BL.76A, SC.1,
ET.9, AP.39, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MELI MELO FASHION
S.R.L., BULEVARDUL
AEROGĂRII, NR. 22, 
CAMERA 1,
BLOC 3/5, SCARA A, 
AP. 7, SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALLEGRA AVENTISUB LLC, 3711
KENNETT PIKE, SUITE
200, GREENVILLE,
DELAWARE 19807,
USA

AVENTISUB LLC, 55
CORPORATE DRIVE,
USA , BRIDGEWATER,
08807, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CAMPTO KABUSHIKI KAISHA
YAKULT HONSHA, 1-19,
HIGASHI SHINBASHI 
1-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO, 105, JAPONIA

CORPORACION
HABANOS SA,
CARRETERAQ VIEJA DE
GUANABACOA Y LINEA
DEL FERROCARRIL
FINAL, GUANABACOA,
LA HABANA, E/20 Y 22,
CUBA

COHIBA CORPORACION
HABANOS SA, 
AVE. 3-RA NO. 2006, 
MIRAMAR,E/20 Y 22, 
CUBA

EDMUNDO DANTES CORPORACION
HABANOS SA, AVE. 
3-RA NO. 2006, 
MIRAMAR,E/20 Y 22, 
CUBA

CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL, INC., 
1CHOICE HOTELS 
CICLE,ROCKVILLE, 
MARYLAND20850, 
MARYLAND,STATELE 
UNITE ALEAMERICII

"QUALITY HOTEL" CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL, INC.,
10750 COLUMBIA
PIKE, SILVER SPRING,
MARYLAND 20901, SUA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2000
03364
043091

AVAYA AVAYA INC, 4655
GREAT AMERICA
PARKWAY, CALIFORNIA
95054, SANTA CLARA,
95054, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/2001

M 2000
03366
043092

AVAYA AVAYA INC, 4655
GREAT AMERICA
PARKWAY, CALIFORNIA
95054, SANTA CLARA,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

AVAYA INC,
2605 MERIDIAN
PARKWAY,SUITE 200,
NC 27713, DURHAM,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/2001

M 2000
05221
045882

AFACERI POLIGRAFICE SC AFACERI
POLIGRAFICE SRL,
STR. VALEA IALOMIŢEI
NR. 9, BL. D19, SC. 1,
ET. 1, AP. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061963,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC AFACERI
POLIGRAFICE SRL,
STR. MARGARETELOR,
NR. 7, CAMERA 2, JUD.
ILFOV, MĂGURELE,
061963, ILFOV,
ROMANIA

11/2001

M 2001
00209
050690

ACE BLUE FATER S.p.A., VIA
ALESSANDRO VOLTA
10, 65129, PESCARA, IT,
ITALIA

FATER S.p.A., VIA MARE
ADRIATICO 122, 65010,
SPOLTORE, ITALIA

10/2002

M 2001
00418
073245

XXL MEGA DISCOUNT! SC REWE ROMANIA
SRL, STR. FUNDENI
NR. 13, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022313,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC REWE ROMANIA
SRL, STR. BUȘTENI
NR.7, SAT ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, COMUNA
ȘTEFĂNEȘTII DE
JOS, JUD. IL, ILFOV,
ROMANIA

08/2006

M 2001
00769
050684

IRIS COLOUR SYSTEM SC POLICOLOR
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BD. TIMISOARA NR. 98,
SECT. 6, BUCUREŞTI,
061334, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2002

M 2001
02088
052576

CARGO FORD MOTOR
COMPANY, THE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, 48121,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

FORD MOTOR
COMPANY, ONE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, 48126,
MICHIGAN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2003

M 2001
02089
047219

FORD CARGO FORD MOTOR
COMPANY, THE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, 48121,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

01/2002FORD MOTOR
COMPANY, ONE
AMERICAN ROAD,
DEARBORN, 48126,
MICHIGAN, STATELE
UNITE ALE AMERICII

AVAYA INC, 2605
MERIDIAN PARKWAY,
SUITE 200, NC 27713,
DURHAM, 95054,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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M 2001
02284
046722

REY DEL MUNDO EMPRESA CUBANA
DEL TABACO
(CUBATABACO), 104,
O'REILLY STREET,
HAVANA, CUBA

01/2002

M 2001
02285
046723

CORPORACION
HABANOS SA,
CARRETERA VIEJA DE
GUANABACOA Y LINEA
DEL FERROCARRIL
FINAL, GUANABACOA,
LA HABANA, CUBA

01/2002

M 2001
02286
046724

JOSE L PIEDRA CORPORACION
HABANOS SA,
MERCADERES NO.
21, LA HABANA VIEJA,
CIUDAD DE LA HABANA,
CUBA

01/2002

M 2001
02741
047007

01/2002

M 2001
04247
047758

CITISERVICE CITIBANK NA, 399 PARK
AVENUE, NEW YORK,
10043, STATELE UNITE
ALE AMERICII

CITIBANK NA, 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2002

M 2001
04919
053856

MCTOAST MCDONALD'S
CORPORATION, ONE
MCDONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60523,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MCDONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO , ILLINOIS
60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

07/2003

M 2001
04920
048309

MCFLURRY MCDONALD'S
CORPORATION, ONE
MCDONALD'S PLAZA,
OAK BROOK, 60523,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MCDONALD'S
CORPORATION, 110 N.
CARPENTER STREET,
CHICAGO , ILLINOIS
60607, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

04/2002

S.C. ZAREA S.A., 
B-DUL BUCUREȘTII NOI,
NR. 176, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

BALADA S.C. ZAREA S.A., 
STR.PIATRA CETEI 
NR. 1,SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

CORPORACION

A,

HABANOS SA,
CARRETERA VIEJA DE
GUANABACOA Y LINEA
DEL FERROCARIRIL
FINAL, GUANABACO
LA HABANA, CUBA

MARIA GUERRERO CORPORACION
HABANOS SA,
MERCADERES NO. 21, 
LA HABANA VIEJA,
CIUDAD DE LA HABANA,
CUBA

EMPRESA CUBANA
DEL TABACO
(CUBATABACO),
CELLE NUEVA NO.
75E/ UNIVERSIDAD Y
PEDROSO, MUNICIPIO
CERRO, PROVINCIA LA
HABANA, CUBA
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M 2003
00270
053360

PANTECH PANTECH CO LTD,
25-12, YOUIDO-DONG,
YONGDUNGPO-GU,
SEOUL, REPUBLICA
COREEA

PANTECH CO LTD, I-2
BLOCK, DMC DISTRICT,
SANGAM-DONG, MAPO-
GU, SEOUL, REPUBLICA
COREEA

05/2003

M 2003
00270
053360

PANTECH PANTECH CO LTD, I-2
BLOCK, DMC DISTRICT,
SANGAM-DONG, MAPO-
GU, SEOUL, REPUBLICA
COREEA

PANTECH CO LTD, 179,
SEONGAM-RO, MAPO-
GU, SEOUL, REPUBLICA
COREEA

05/2003

M 2003
00270
053360

PANTECH PANTECH INC.,
179 SEONGAM-RO,
(SANGAM-DONG,
PANTECH BUILDING),
MAPO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

PANTECH INC., 503,
GANGNAM-DAERO,
SEOCHO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

05/2003

M 2003
00270
053360

PANTECH PANTECH INC., 503,
GANGNAM-DAERO,
SEOCHO-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

PANTECH INC., 44,
SEOCHO-DAERO 78-
GIL, SEOCHO-GU,
SEOUL, REPUBLICA
COREEA

05/2003

M 2003
06370
063305

CITIBUSINESS CITIBANK NA, 399 PARK
AVENUE, NEW YORK,
10043, STATELE UNITE
ALE AMERICII

CITIBANK NA, 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, 10043, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

02/2005

M 2003
06371
071671

CITIBANK CITIBANK NA, 399 PARK
AVENUE, NEW YORK,
10043, STATELE UNITE
ALE AMERICII

CITIBANK NA, 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/2006

M 2003
06372
071672

CITIBANK NA, 399 PARK
AVENUE, NEW YORK,
10043, STATELE UNITE
ALE AMERICII

CITIBANK NA, 388
GREENWICH STREET,
NEW YORK, NEW YORK
10013, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

05/2006

M 2003
07594
059876

BANVIT BANVIT FOODS S.R.L.,
STR. DRUMUL GĂRII
ODĂI NR. 1A, ETAJ 1,
CAM. 101-102, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

BANVIT FOODS S.R.L.,
COMUNA ION ROATĂ,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI-
CONSTANŢA, NR.1A,
CLĂDIREA C1, ION
ROATĂ, IALOMIȚA,
ROMANIA

08/2004

CITIBANK 
SPEEDCOLLECT
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M 2005
00792
067323

GNC GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1011
CENTRE ROAD, SUITE
322, WILMINGTON,
DELAWARE, 19805,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1002 SOUTH
63 RD AVENUE AT
BUCKEYE, ARIZONA,
PHOENIX 85043, 19805,
ARIZONA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2005

M 2005
00793
066979

GNC LIVE WELL GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1011
CENTRE ROAD, SUITE
322, WILMINGTON,
DELAWARE, 19805,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1002 SOUTH
63 RD AVENUE AT
BUCKEYE, ARIZONA,
PHOENIX 85043, 19805,
ARIZONA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2005

M 2005
00794
068792

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1011
CENTRE ROAD, SUITE
322, WILMINGTON,
DELAWARE, 19805,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

GENERAL NUTRITION
INVESTEMENT
COMPANY, 1002 SOUTH
63 RD AVENUE AT
BUCKEYE, ARIZONA,
PHOENIX 85043, 19805,
ARIZONA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/2006

M 2005
11103
077665

03/2007

M 2006
02365
079349

05/2007

M 2006
02366
079548

05/2007

GENERAL NUTRITION 
CENTERS

WILLBROOK WILLBROOK
CONSTRUCT
SRL, STRADA A.P.
CEHOV, NR. 2,
BIROU NR. 4, ETAJ 1, 
AP. 4, SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

W WILLBROOK
CONSTRUCT
SRL, STRADA A.P.
CEHOV, NR. 2,
BIROU NR. 4, ETAJ 1, 
AP. 4, SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

WILLBROOK
CONSTRUCT SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI, NR.172-176,
CLĂDIREA A, INTRAREA
A1, BIROUL NR.2,
ET. 1, SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

MELI MELO SC MELI MELO
FASHION SRL, 
STR.NICOLAE RACOTA,
NR. 8, BL.76A, SC.1,
ET.9, AP.39, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MELI MELO FASHION
S.R.L., BULEVARDUL
AEROGĂRII, NR.
22, CAMERA 1,
BLOC 3/5, SCARA
A, AP. 7, SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

WILLBROOK
CONSTRUCT SRL, STR.
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
172-176, CLĂDIREA A, 
INTRAREA A1, ETAJ 1, 
BIROUL NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
 ROMANIA
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M 2007
08525
091240

ON CLINIC ADVANCED
MEDICAL INSTITUTE

SC MEDICAL
ENTERPRISES SRL, BD.
DIMITRIE CANTEMIR
NR. 1, BL. B2, TRONSON
2, ET. 2, AP. 207,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC MEDICAL
ENTERPRISES SRL, BD.
DIMITRIE CANTEMIR
NR. 1, SITRACO
CENTER, TRONSON
2 ŞI TRONSON 3,
CAMERELE 211, 206
A, 207 B, 208, 209 A,
210 A, 210 B, 210 C,
210 D, BL. B2, ET. 2,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2008

M 2008
07309
096015

IRBIS GUARD GRUP S.C. IRBIS GUARD
GRUP S.R.L., STR.
MITROPOLIT GRIGORE,
NR. 64, SECTOR
4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. IRBIS GUARD
GRUP S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE,
NR.162, ETAJ 1,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2008

M 2008
10483
099972

SC CD PRESS SRL, B-
DUL. MIRCEA VODĂ
NR. 42, BL. M14, AP. 62,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CD PRESS SRL,
STR. LOGOFĂT TĂUTU,
NR. 67, ETAJELE
PARTER ŞI 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2009

M 2009
02319
103628

RENOVATIO BADESCU LUCIAN,
UNIT 1 PHASE 3 LOVE
BEACH WALK, WEST
BAY STREET, NASSAU ,
BS, BAHAMAS

BADESCU LUCIAN,
RUA DOS FREIXOS NR.
6, CABRIZ, 2710 - 743,
SINTRA , PORTUGALIA

10/2009

M 2009
03115
105181

SZEKELYHON MAGYAR
MEDIASZOLGALTATAST
TAMOGATO KOZPONT
NONPROFIT
KORLATOLT
FELELOSSEGU
TARSASAG, STR. VACI
NR. 22-24, ET. 7, 1132
BUDAPESTA, UNGARIA

MAGYAR
MEDIASZOLGALTATAST
TAMOGATO KOZPONT
NONPROFIT
KORLATOLT
FELELOSSEGU
TARSASAG, STR.
GABOR ARON, NR. 21,
JUD. HARGHITA, MUN.
MIERCUREA CIUC,
UNGARIA

12/2009

M 2009
04564
104011

EXPOZONE SC ARTCON UNIC SRL,
BDUL. GHICA TEI NR.
91, BL. T32, AP. 24,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
023704, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC ARTCON UNIC SRL,
ŞOSEAUA COLENTINA,
NR. 16, CLĂDIREA
CAMELIE (BL. B5),
CAMERA 1, ET. 8, AP. 72,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2009

LUMEA MARE A CELOR
MICI
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M 2009
07705
105391

DEM ELECTRONICS
SRL, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI - URZICENI,
NR. 64, CORP. 3,
JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAŢI

01/2010

M 2009
07718
105534

Şcoala de bani BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2010

M 2009
07718
105534

Şcoala de bani BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI, NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLĂDIREA
A, ET. 6, SECTORUL
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2010

M 2009
07738
105774

ING ECONOMII PENTRU
COPII

ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI, ŞOS.
KISELEFF 11-13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011342, ROMANIA

ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI, STR. AV.
POPISTEANU, NR. 54A,
EXPO BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011342,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2010

M 2009
07738
105774

ING ECONOMII PENTRU
COPII

ING GROEP NV,
AMSTELVEENSEWEG
500, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

01/2010

M 2009
07738
105774

ING ECONOMII PENTRU
COPII

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 106,
1102CT, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

01/2010

M 2009
07739
105775

ING Economii ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

ING GROEP NV,
BIJLMERDREEF 106,
1102 CT, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

01/2010

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

SANI TEC DEM ELECTRONICS
SRL, STR. GĂRII,
NR.1, DEMISOL, AP.6,
CAMERA 2, JUD. ILFOV,
SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROEŞTI, ROMANIA
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M 2009
07739
105775

ING Economii ING GROEP NV,
AMSTELVEENSEWEG
500, AMSTERDAM,
TARILE DE JOS

ING GROEP NV,
BIJLMERPLEIN 888,
1102 MG, POSTBUS
1800, 1000BV,
AMSTERDAM, TARILE
DE JOS

01/2010

M 2009
07739
105775

ING Economii ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI, ŞOS.
KISELEFF 11-13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011342, ROMANIA

01/2010

M 2010
01648
109724

SC ENDRESS POWER
ROMANIA SRL, STR.
MEDREŞULUI, NR.
17, JUD. CARAŞ -
SEVERIN, BOCŞA,
CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

10/2010

M 2010
02106
108296

LINELLE THERAMEX HQ UK
LIMITED, 75 KING
WILLIAM STREET,
LONDON, EC4N 7BE,
ANGLIA, .

THERAMEX HQ UK
LIMITED, SLOANE
SQUARE HOUSE, 1
HOLBEIN PLACE,,
LONDON, SW1W 8
NS, LUTON, MAREA
BRITANIE

09/2010

M 2010
02108
108298

THERAMEX HQ UK
LIMITED, SLOANE
SQUARE HOUSE,
1 HOLBEIN PLACE,
LONDON, SW1W
8NS, LUTON, MAREA
BRITANIE

09/2010

M 2010
03019
109137

TIRIBAM-TIRIBUM SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, STR. VESPASIAN
NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010921,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, INTRAREA
TUDOR ȘTEFAN NR. 57,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2010

M 2010
03020
109138

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, STR. VESPASIAN
NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010921,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, INTRAREA
TUDOR ȘTEFAN NR. 57,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2010

DeWerk Power 
Equipment

VRAJITOAREA 
TURA-VURA

SOFTINETTE THERAMEX HQ UK
LIMITED, 75 KING
WILLIAM STREET,
LONDON, EC4N 7BE,
ANGLIA,

SC ENDRESS POWER
ROMANIA SRL, STRADA
MEDREȘULUI, NR.17,
BOCȘA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

ING BANK NV
AMSTERDAM
SUCURSALA
BUCURESTI, STR. AV.
POPIŞTEANU, NR. 54A,
EXPO BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 3, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011342,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2010
04136
110998

NORIEL SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. LAINICI NR. 11,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
012251, ROMANIA

SC NORIEL IMPEX SRL,
STR. CĂMINULUI, NR. 6,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2010

M 2010
04153
110846

CARTIERUL LATIN STOICULESCU VICTOR,
SAT FRĂSINET, JUD.
BUZĂU, COMUNA
CALVINI, BUZĂU,
ROMANIA

11/2010

M 2010
04154
111000

STOICULESCU VICTOR,
SAT FRĂSINET, JUD.
BUZĂU, COMUNA
CALVINI, BUZĂU,
ROMANIA

STOICULESCU VICTOR,
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.
30, , JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

12/2010

M 2010
04394
110921

agriro fresh AGRIRO SRL, ANT,
FERMA AGRICOLĂ
ANT C.F. 1012, JUD.
BIHOR, BIHOR, BIHOR,
ROMANIA

AGRIRO SRL, SAT ANT,
SERELE ANT,NR. 245,
JUD. BIHOR, COMUNA
AVRAM IANCU, NR. 245,
BIHOR, ROMANIA

12/2010

M 2010
04510
111335

SC WOLTERS KLUWER
ROMÂNIA SRL, STR.
ORZARI NR. 86,
SECTOR 2, BUCURESTI,
021554, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC WOLTERS KLUWER
ROMÂNIA SRL, BLD.
TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 22, CLĂDIREA
GREEN GATE, ET. 6,
SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2010

M 2010
05838
114611

MULTIAROMA SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

07/2011

M 2010
06367
112753

ZAREA FRIZZ SC ZAREA SA, PIATRA
CETEI, NR. 1, SECT.
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ZAREA SA,
BULEVARDUL
BUCUREŞTII NOI,
NR. 176,SECT.
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2011

M 2010
06390
112893

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, STR. VESPASIAN
NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010921,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI,
INTRAREA TUDOR
ȘTEFAN NR. 57,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2011

Cartierul Latin 
Siguranţă.Confort. 
Ambianţă

Revista Română 
de Drept European

JOCURI DE JUCAT 
IN TRAFIC

STOICULESCU VICTOR,
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR. 30, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA
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M 2010
06391
112488

MAMI, TATI - JOACA-TE
CU MINE!

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI
SRL, STR. VESPASIAN
NR. 37, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010921,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI,
INTRAREA TUDOR
ȘTEFAN NR. 57,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2011

M 2010
06604
112912

Bee stick! SC STICK DECO SRL,
STR. INGINER DUMITRU
ZOSSIMA NR. 77, ETAJ
2, CAM. 38, BUCUREŞTI,
011537, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC STICK DECO SRL,
STR. ION CÂMPINEANU,
NR. 11, ET. 4, CAMERA
430, MODULUL A,
SPAŢIUL 404, CLĂDIREA
DE BIROURI UNION
INTERNATIONAL
CENTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011537,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2011

M 2010
06980
112799

MARINEL - CĂTĂLIN
PRISCORNITA , STR.
ZAHARIA STANCU
NR. 19, BL. A1, AP.
3, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

MARINEL - CĂTĂLIN
PRISCORNITA , STR.
ANTON BACALBASA,
NR. 19, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

02/2011

M 2010
07050
112820

CLUJ ARENA JUDETUL CLUJ, B-DUL
21 DECEMBRIE 1989
NR. 58, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

JUDETUL CLUJ, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.
106, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

02/2011

M 2010
07094
113274

SC PIERROT
DECORATIUNI SRL,
STR. INTRAREA
BISERICA ALBĂ NR. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PIERROT
DECORATIUNI SRL,
ŞOSEAUA ODĂI, NR.
31 - 35, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2011

M 2011
00074
116578

PRO TV MAGAZIN SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
00075
116579

ZIARUL FINANCIAR SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

Credem în relaţii 
de caştig - caştig

PIERROT Decoraţiuni 
pentru acasă
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M 2011
00098
119370

D & B SC CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL
EUROPE COMPANY
SRL, JUDEŢUL BUZĂU,
COMUNA PARSCOV,
127450, BUZĂU,
ROMANIA

SC CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL
EUROPE COMPANY
SRL, STR. CERNICA,
NR. 21, COMUNA
PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

08/2012

M 2011
00104
115974

DG DELTA GAS SC DELTA GAS SRL,
CORP C3, CAM. 1, NR.
CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS SRL,
ŞOSEAUA SLOBOZIEI,
NR. KM4, CORP C10,
CAMERA 2, JUDEŢUL
GIURGIU, MUNICIPIU
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

12/2011

M 2011
00104
115974

DG DELTA GAS SC DELTA GAS COV
SRL, CORP C3, CAM. 2,
NR. CAD 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS COV
SRL, ŞOSEAUA
SLOBOZIEI, NR. KM 4,
CORP C10, CAMERA
NR. 1, JUDEŢUL
GIURGIU, MUN.
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

12/2011

M 2011
00104
115974

DG DELTA GAS SC DELTA GAS LNC
SRL, CORP C3, CAM 5,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS LNC
SRL, ŞOSEAUA
SLOBOZIEI, NR. KM 4,
CORP 10, CAMERA NR.
4,JUDEŢUL GIURGIU,
MUN. GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

12/2011

M 2011
00104
115974

DG DELTA GAS SC DELTA GAS BIH
SRL, CORP C3, CAM. 3,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS BIH
SRL, ŞOS. SLOBOZIEI,
NR. KM 4, CORP C10,
CAMERA 5, JUDEŢUL
GIURGIU, MUN.
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

12/2011

M 2011
00104
115974

DG DELTA GAS SC DELTA GAS SEV
SRL, CORP C3, CAM. 4,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS SEV
SRL, ŞOS. SLOBOZIEI,
NR. KM 4, CORP C10,
CAMERA 6,JUDEŢUL
GIURGIU, MUN.
GIURGIU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

12/2011
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M 2011
00107
114469

DG SC DELTA GAS SRL,
CORP C3, CAM. 1, NR.
CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS SRL,
ŞOSEAUA SLOBOZIEI,
NR. KM4, CORP C10,
CAMERA 2, JUDEŢUL
GIURGIU , MUN.
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

07/2011

M 2011
00107
114469

DG SC DELTA GAS COV
SRL, CORP C3, CAM. 2,
NR. CAD 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS COV
SRL, ŞOS. SLOBOZIEI,
NR. KM. 4, CORP
C10, CAMERA NR. 1,
JUDEŢUL GIURGIU,
MUN. GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

07/2011

M 2011
00107
114469

DG SC DELTA GAS LNC
SRL, CORP C3, CAM 5,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS LNC
SRL, ŞOSEAUA
SLOBOZIEI, NR. KM 4,
CORP C10, CAMERA
NR. 4, JUDEŢUL
GIURGIU, MUN.
GIURGIU , GIURGIU,
ROMANIA

07/2011

M 2011
00107
114469

DG SC DELTA GAS SEV
SRL, CORP C3, CAM. 4,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS SEV
SRL, ŞOS. SLOBOZIEI,
NR.KM 4, CORP C10,
CAMERA 6, JUDEŢUL
GIURGIU, MUN.
GIURGIU , GIURGIU,
ROMANIA

07/2011

M 2011
00107
114469

DG SC DELTA GAS BIH
SRL, CORP C3, CAM. 3,
NR. CAD. 17/3, JUDEŢUL
GIURGIU, COMUNA
OINACU, 087175,
GIURGIU, ROMANIA

SC DELTA GAS BIH
SRL, ŞOS. SLOBOZIEI,
NR. KM 4, CORP C10,
CAMERA 5, JUDEŢUL
GIURGIU, MUN.
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

07/2011

M 2011
00392
114685

ZAMBET BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2011
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M 2011
00392
114685

ZAMBET BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECT.
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2011

M 2011
00749
115532

TV DELIVERY ADSTREAM ROMANIA
SRL, STR. W.A.
MOZART, NR. 2A,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
00750
115777

11/2011

M 2011
00950
114748

TAXI NORD SC EUROCONSTRUCT
TRADING'98 SRL, STR.
NICOLAE CARAMFIL
NR. 48, BL. XI, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

EUROCONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.,
STR. RĂZOARE NR. 32,
ETAJ 4, LOT 12, LOT 13,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2011

M 2011
00970
116640

FORTEZZA SC TCA DISTRIBUTION
GRUP SRL, STR.
DIMITRIE POMPEIU
NR. 64, BLOC TURN,
PARTER, JUDEŢUL
BOTOŞANI, DOROHOI,
BOTOȘANI, ROMANIA

SC TCA DISTRIBUTION
GRUP SRL, B-DUL
VICTORIEI, NR. 8,
BL. A7, ET. 3, AP.
9, DOROHOI, JUD.
BOTOȘANI, BOTOȘANI,
ROMANIA

03/2012

M 2011
01080
115580

11/2011

M 2011
01092
115781

BLUE TRAIN SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. DEALUL
VIILOR NR. 108,
JUDETUL DOLJ,
SEGARCEA, 205400,
ROMANIA

SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. UNIRII, NR.
4A, JUDETUL DOLJ,
SEGARCEA, 205400,
DOLJ, ROMANIA

11/2011

FEROPLAST 
PARTENER 
DE INCREDERE

SC FEROPLAST SRL,
STR. DR. CONSTANTIN
ANGELESCU NR. 1,
BL. V29, SC. 1, AP. 7, 
JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

ADSTREAM ROMANIA
SRL, STR. MAIORULUI,
NR. 16, SECTOR 2, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

STRAUSS COFFEE
BV, PROF. J. H.
BAVINCKLAAN 2,
AMSTELVEEN, NL-1183
AT, TARILE DE JOS

TEA Tales STRAUSS COFFEE
BV, PROF. J. H.
BAVINCKLAAN 2,
AMSTELVEEN, NL-1183
AT, TARILE DE JOS

SC FEROPLAST SRL,
SAT CÂRCEA, STR.
AEROPORTULUI, 
NR.199D, JUD. DOLJ,
COMUNA CÂRCEA,
DOLJ, ROMANIA
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M 2011
01227
116820

FEDERAŢIA
SERVICIILOR DE
SECURITATE, STR.
GEORGE ENESCU NR.
27-29, PALATUL UGIR
1903, ET. 4, CAM. 10,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FEDERAŢIA
SERVICIILOR DE
SECURITATE, P-ȚA
ALBA IULIA, NR. 3,
BL. I2, ET. 7, AP. 32,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
01293
115280

MADO SC MADO SRL, STR.
BIRUINŢEI NR. 46, JUD.
ALBA, OARDA DE JOS,
410003, ALBA, ROMANIA

SC MADO SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 50 A,IN INCINTA
CENTRULUI
COMERCIAL ALBA
MALL, SPATIUL H, JUD.
ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

10/2011

M 2011
01295
116262

CARPATHIAN HILLS SC BUDUREASCA
SRL, STR. TOHANI FN,
JUDEŢUL PRAHOVA,
MIZIL, 105800,
PRAHOVA, ROMANIA

SC BUDUREASCA
SRL, COMUNA GURA
VADULUI, NR. 472, JUD.
PRAHOVA, 107300,
PRAHOVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
01337
115683

LICA SC PAN FOOD SRL,
STR. STRANDULUI NR.
27, AP. 4, JUDEŢUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

SC PAN FOOD SRL,
SAT ȘURA MICĂ NR.
P2, PARC INDUSTRIAL,
JUDEȚ SIBIU, COM.
ȘURA MICĂ, SIBIU,
ROMANIA

11/2011

M 2011
01618
115281

TNT Club Sport SC TNT DEMOLARI
SRL, STR. PRIETENIEI,
NR. 2, JUDEŢUL BACĂU,
BACAU, BACĂU,
ROMANIA

SC TNT DEMOLARI
SRL, SAT BARAȚI,
COMUNA MĂRGINENI,
600234, JUD. BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

10/2011

M 2011
01621
115717

MODENNA plast SC ELETERM SRL, SAT
CABESTI NR. 179/A,
JUD. BIHOR, CABESTI,
BIHOR, ROMANIA

SC ELETERM SRL, STR.
VASILE LUCACIU, NR.
29, JUD. BIHOR, BEIUȘ,
BIHOR, ROMANIA

11/2011

M 2011
01656
115815

SC ADVERT
MARKETING SRL, STR.
MIHAI EMINESCU NR.
22, BL. 10, ET. 1, AP.
15, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

SC ADVERT
MARKETING SRL, STR,
POLIGONULUI NR.
15, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

12/2011

FSS FEDERATIA 
SERVICIILOR 
SECURITATE
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M 2011
01692
117789

05/2012

M 2011
01695
117813

05/2012

M 2011
01697
117790

05/2012

M 2011
01699
116587

02/2012

M 2011
01700
116588

02/2012

M 2011
01733
115427

10/2011

M 2011
02073
116024

12/2011

BUSINESS MAGAZIN 
REVISTA CARE ITI DA 
PUTEREA DE A DECIDE

ZF BUSINESS 
CONSTRUCT

Clubul mamelor SC HELP NET FARMA
SA, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, SECTOR1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, 
SECTOR1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.6, 
CAM. 42, SECTOR 2, 
031248, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

CLUJEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.6, 
CAM. 42, SECTOR 2, 
031248,BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR, GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM.3, ET. 1, SECTOR1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Bani de vedete SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.6, 
CAM. 42, SECTOR 2, 
031248, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

acasa magazin SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.6, 
CAM. 42, SECTOR 2, 
031248, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, 
SECTOR1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAM. 3, ET. 1, 
SECTOR1, BUCUREȘTI,
 ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.6, 
CAM. 42, SECTOR 2, 
031248, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

BUCATE PE ROATE SC BUCATEPEROATE
SRL, 
STR. BANULUDREA 
NR. 8, BL. G5, SC. 2, 
AP. 50, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BUCATEPEROATE
SRL, STR. AV.
ALEXANDRU
ȘERBĂNESCU, NR. 41, 
CAMERA 4, BL. 20J, 
SC. 1, ET. 1, AP. 6,
SECTOR 1,BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC HELP NET FARMA
SA, STR. PICTOR
ROSENTHAL, NR. 14,
ET. 2, AP. 3, CAM. 2,
SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2011
02515
125459

SC HELP NET FARMA
SA, STR. PICTOR
ROSENTHAL, NR. 14,
ET. 2, AP. 3, CAM. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2011
02571
115762

11/2011

M 2011
02964
115664

SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. DEALUL
VIILOR NR. 108,
JUDETUL DOLJ,
SEGARCEA, 205400,
ROMANIA

SC DOMENIUL
COROANEI SEGARCEA
SRL, STR. UNIRII, NR.
4A, JUDEŢUL DOLJ,
SEGARCEA, DOLJ,
ROMANIA

11/2011

M 2011
03176
115887

HYGIENE PLUS HAGEA COSTIN-
CRISTIAN, STR.
CORNIŞEI NR. 16, BL.
C3, SC. 1, ET. 1, AP. 2,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI,
CĂLARAŞI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

HAGEA COSTIN-
CRISTIAN, STR.
PLEVNA NR. 188,
CĂLĂRAȘI, JUD.
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

12/2011

M 2011
03297
117660

SC DA YIE IMPEX SRL,
ŞOS. COLENTINA NR.
87, BL. 87, SC. A, ET.
8, AP. 33, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DA YIE IMPEX SRL,
ȘOS. MIHAI BRAVU
NR. 64-88, BL. P7,
SC. 4, ET. 2, AP. 143,
SECT. 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2012

M 2011
03376
119592

PARMALAT
S.p.A., VIA DELLE
NAZIONI UNITE 4,
COLLECCHIO(PARMA),
43044, ITALIA

PARMALAT S.p.A., VIA
GUGLIELMO SILVA 9,
20149 MILANO, 43044,
ITALIA

08/2012

M 2011
03564
116371

Rufster tot timpul în vârf SC OLINT COM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR 64, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA,
ROMANIA

SC OLINT COM SRL,
STR. IACOB ZADIK,
NR. 19 E, RĂDĂUȚI,
JUD. SUCEAVA, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
03565
117120

AQUA SC OLINT COM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR 64, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA,
ROMANIA

SC OLINT COM SRL,
STR. IACOB ZADIK,
NR. 19 E, RĂDĂUȚI,
JUD. SUCEAVA, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

03/2012

IRI travel on your travel
side

DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA 
PROMISIUNE

DRK PROFESSIONAL 
POWER TOOLS

PARMALAT NATURA 
PREMIUM

LUCIAN BADIRCEA, 
STR. MIRCEA
ZORILEANU NR. 9,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUCIAN BADIRCEA,
STR. DIONISIE FOTINO,
NR. 20B, SECTORUL 1, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUMEA COPIILOR SC HELP NET FARMA
SA, STR. GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2011
03566
116434

TERRA SC OLINT COM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR 64, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA,
ROMANIA

SC OLINT COM SRL,
STR. IACOB ZADIK,
NR. 19 E, RĂDĂUȚI,
JUD. SUCEAVA, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
03567
116438

NOVA SC OLINT COM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR 64, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA,
ROMANIA

SC OLINT COM SRL,
STR. IACOB ZADIK,
NR. 19 E, RĂDĂUȚI,
JUD. SUCEAVA, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
03619
116219

VICINO SC ELEMAR SRL,
STR. SOVEJA NR. 55A,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC ELEMAR SRL, STR.
ION LUCA CARAGIALE,
NR. 60, BIROUL NR. 1,
ET. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

02/2012

M 2011
03699
116452

SPORNIC SC SARCOM SRL, STR.
PICTOR TĂTTĂRĂSCU
NR. 7, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
240103, VALCEA,
ROMANIA

SC SARCOM SRL,
STR. DEPOZITELOR,
NR. 5, SAT BULETA,
COMUNA MIHĂEȘTI,
JUD. VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

02/2012

M 2011
04025
116437

SC OLINT COM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR 64, JUDEŢUL
SUCEAVA, RĂDĂUŢI,
725400, SUCEAVA,
ROMANIA

SC OLINT COM SRL,
STR. IACOB ZADIK,
NR. 19 E, RĂDĂUȚI,
JUD. SUCEAVA, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
04694
117603

CABINET
STOMATOLOGIC DR.
MORARU GRIGORE,
B-DUL DÂMBOVIŢA
NR. 10, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

05/2012

M 2011
04884
132801

memIQ SC MEMIQ SRL, P-ŢA.
I.C.BRĂTIANU NR. 4,
SC. B, AP. 8, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

10/2014

Fix und Fill adeziv 
pentru polistiren

SC MEMIQ SRL, 
BD.REVOLUTIEI 1989, 
NR.4, ET. 2, AP. 7, 
JUD.TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

GM Clinic CABINET
STOMATOLOGIC DR.
MORARU GRIGORE, 
B-DUL DÂMBOVIŢA 
NR.8A, AP. 1, 
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 
TIMIȘ,ROMANIA
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M 2011
05637
119221

SC DELTA SPEED
SOLUTIONS SRL, STR.
LUCIAN BLAGA NR.
3, BL. J5, SC. 1, ET.
6, AP. 24, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DELTA SPEED
SOLUTIONS SRL, STR.
BARBU VACARESCU
NR. 164 A, SECT.
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
07287
131643

SC CONDOR C&C
SECURITY SRL, ALEEA
ARNĂUŢI NR. 6, BL.
76, SC. A, ET. P, AP. 2,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

08/2014

M 2011
08378
118652

DRUMALEX SC DRUMALEX SRL,
CALEA LUI TRAIAN NR.
195, JUDEŢUL VÂLCEA,
CĂLIMĂNEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

SC DRUMALEX SRL,
STR. UNIRII, NR. 15,
JUDEŢUL VÂLCEA,
BREZOI, VALCEA,
ROMANIA

07/2012

M 2011
08446
118168

Agromas SC AGROMAS GRUP
SRL, JUD. IALOMIŢA,
COSAMBESTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

SC AGROMAS GRUP
SRL, ȘOS. SLOBOZIA
- ȚĂNDĂREI NR. 154,
COSÂMBEȘTI, JUD.
IALOMIȚA, IALOMIȚA,
ROMANIA

06/2012

M 2012
02905
121268

DEEP FRESH SC OLIVIA
COSMETICS SRL,
STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR. 46A,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ŞOSEAUA MIHAI
BRAVU, NR.292, BLOC
5, SCARA C, ETAJ 1,
AP.82, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02906
121269

ERYTRO SC OLIVIA
COSMETICS SRL,
STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR. 46A,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC OLIVIA COSMETICS
SRL, SOSEAUA MIHAI
BRAVU, NR.292, BL.5,
SC.C, ET.1, AP.82,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
02908
121270

DARKWIN SC OLIVIA
COSMETICS SRL,
STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR. 46A,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ȘOSEAUA MIHAI
BRAVU, NR.292, BL.5,
SC.C, ET.1, AP.82,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

DELTA SPEED 
SOLUTIONS

SAFETY C & C 
SECURITY

SC CONDOR C&C
SECURITY SRL,
COMUNA ARICEȘTII
RAHTIVANI, NR.136,
O CAMERĂ ÎN
SUPRAFAȚA DE 35
MP, ETAJ PARTER,
SAT BUDA, PRAHOVA,
ROMANIA
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M 2013
01135
125029

Logitrans Romania SC LOGITRANS SRL,
STR. BISTRIŢEI NR.
8, BL. F27, SC. B, ET.
3, AP. 32, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ,
ROMANIA

SC LOGITRANS SRL,
STRADA PLANTELOR,
NR.6A, SAT DUMBRAVA
ROȘIE, COMUNA
DUMBRAVA ROȘIE,
NEAMȚ, ROMANIA

07/2013

M 2013
03019
126849

SC MELTEM TEXTIL
SRL, STRADA
RECOLTEI, NR.4,
LOCALITATEA MIZIL,
JUDEȚ PRAHOVA, MIZIL

11/2013

M 2013
03377
135792

PERFECT SILUETTE
BEAUTY SRL, STRADA
SOS.ALBA IULIA,
NR.100, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

PERFECT SILUETTE
BEAUTY, STRADA
ALPINISMULUI, NR.5,
BLOC C, AP.10, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

04/2015

M 2013
03665
127185

NOBLESS SC OLIVIA
COSMETICS SRL,
STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR. 46A,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ȘOSEAUA MIHAI
BRAVU, NR.292, BLOC 5,
SCARA C, ETAJ 1, AP.82,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2013

M 2013
04978
128160

MetUnit MARIAN ILIE RAICU,
SAT MANDRA, JUDEŢUL
OLT, COMUNA VĂLENI,
ROMANIA

MARIAN ILIE RAICU,
STRADA GEN.IOAN
CULCER, NR.50,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2014

M 2013
06697
131502

ELECTRONIN SC ROMNIN CONCEPT
2005 SRL, STR.
ZIGONENI NR. 87 BIS,
JUDEŢUL ARGEŞ,
COMUNA BĂICULEŞTI,
ROMANIA

07/2014

M 2014
03777
133807

ONE TOX SC OLIVIA
COSMETICS SRL,
STR. PRELUNGIREA
GHENCEA, NR. 46A,
SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ȘOSEAUA MIHAI
BRAVU, NR.292, BL.5,
SC.C, ET.1, AP.82,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2014

M 2015
02832
141330

03/2016

Perfect Siluette Pentru 
ca silueta Ta contează! 
cabinet de slabire si 
remodelare corporală

URBAN Residence SC URBAN INVEST SRL,
STR. ŞTEFAN BACIU,
NR.2, AP.1, BRAŞOV,
ROMÂNIA

SC URBAN INVEST
SRL, STR. CARPAŢILOR,
NR. 93, ET. P, AP. 03-06,
JUD. BRAŞOV, ROMÂNIA, 
MUNICIPIU BRAŞOV

SC ROMNIN CONCEPT
2005 SRL, SAT
ARGEȘANI, COMUNA
BĂICULEȘTI,
STR.PRINCIPALĂ, 
BĂICULEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

HOME STILL SC MELTEM TEXTIL
SRL, STR. SOARELUI
NR. 3, BL. C1, SC. C, 
PARTER, AP. 006,SAT 
ŞTEFĂNEŞTII DEJOS, 
JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, ROMANIA
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M 2015
07296
142292

GENIUS SECURITY SC GENIUS SECURITY
SRL, BDUL.
INDEPENDENŢEI NR.
22, BL. Y1-Y2, PARTER,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

SC GENIUS SECURITY
SRL, SAT CARLIG,
COMUNA POPRICANI,
STRADA CRINILOR,
NR.14, CLĂDIREA C1,
CAMERA 1, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

05/2016

M 2016
01481
143853

URBAN INVEST SRL,
STRADA ŞTEFAN BACIU
NR. 2, AP. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, MUNICIPIUL
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

URBAN INVEST SRL,
STR. CARPAŢILOR,
NR. 93, ET. P, AP. 03
- 6, JUDEŢ BRAŞOV,
MUNICIPIUL BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

08/2016

M 2016
04893
161843

KARPATHIAN URBAN INVEST SRL,
STRADA ŞTEFAN BACIU
NR. 2, AP. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, MUNICIPIUL
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

URBAN INVEST SRL,
STR. CARPAŢILOR,
NUMĂRUL 93, ETAJ
P, APARTAMENT 03
-6, JUD. BRAŞOV,,
MUNICIPIUL BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

07/2019

M 2016
04894

URBAN INVEST SRL,
STRADA ŞTEFAN BACIU
NR. 2, AP. 1, JUDEŢ
BRAŞOV, MUNICIPIUL
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

URBAN INVEST SRL,
STR. CARPAŢILOR,
NR. 93, ETAJ P, AP.
03 - 6, JUD. BRAŞOV,
MUNICIPIUL BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

M 2016
06019
149575

CCTY CCTY BEARING
COMPANY, SHICHENG
VILLAGE, XINFENG
TOWN, DANTU
DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, ZHENJIANG
CITY, CHINA

CCTY BEARING
COMPANY, 458
JINRUN BOULEVARD,
ZHENJIANG,CHINA,
ZHENJIANG CITY,
CHINA

08/2017

M 2017
01880
157315

COMPASS GHARDA CHEMICALS
LIMITED, LOWER
ADDISCOMBE ROAD
72, HOLBROOK HOUSE,
CROYDON, CR9 6AD,
MAREA BRITANIE

GHARDA CHEMICALS
LIMITED, AMBA HOUSE,
4TH FLOOR, KINGS
SUITE, 15 COLLEGE
ROAD, HARROW,
MIDDLESEX, HA1
1BA, MIDDLESEX,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

10/2018

POVESTEA URBANA 
CONTINUA
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M 2017
01880
157315

COMPASS GHARDA CHEMICALS
LIMITED, AMBA HOUSE,
4TH FLOOR, KINGS
SUITE, 15 COLLEGE
ROAD, HARROW,
MIDDLESEX, HA1
1BA, MIDDLESEX,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

GHARDA CHEMICALS
LIMITED, AMBA HOUSE,
4TH FLOOR, KINGS
SUITE, 15 COLLEGE
ROAD, HARROW,
MIDDLESEX, HA1
1BA, MIDDLESEX,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

10/2018

M 2018
01656
156414

Urban Plaza S.C. URBAN INVEST
S.R.L., STR. ŞTEFAN
BACIU NR. 2, AP. 1,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

S.C. URBAN
INVEST S.R.L., STR.
CARPAŢILOR, NR. 93,
ET. P, AP. 03-6, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

08/2018

M 2018
02856
157125

NEIGHBOURGOODS Lagardere Travel Retail
SRL, IRIDE BUSINESS
PARK, B-DUL. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A,
CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Lagardere Travel
Retail SRL, STRADA
ING.GEORGE
CONSTANTINESCU,
NR.4B ȘI STRADA
GEORGE
CONSTANTINESCU,
NR.2-4, LOT 3,
CLĂDIREA C,
ETAJ 4, SECTOR
2, , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2018

M 2018
02857
157124

NEIGHBOURGOODS Lagardere Travel Retail
SRL, IRIDE BUSINESS
PARK, B-DUL. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A,
CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Lagardere Travel
Retail SRL, STRADA
ING.GEORGE
CONSTANTINECU
NR.4B ȘI STRADA
GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2-4, LOT 3,
CLĂDIREA C, ETAJ 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2018

M 2018
02858
157123

NEIGHBOURGOODS Lagardere Travel Retail
SRL, IRIDE BUSINESS
PARK, B-DUL. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A,
CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Lagardere Travel
Retail SRL, STRADA
ING.GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.4B ȘI STRADA
GEORGE
CONSTANTINESCU,
NR.2-4, LOT 3,
CLĂDIREA C, ETAJ 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2018
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M 2018
02860
157122

NEIGHBOURGOODS Lagardere Travel Retail
SRL, IRIDE BUSINESS
PARK, B-DUL. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A,
CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Lagardere Travel
Retail SRL, STRADA
ING.GEORGE
CONSTANTINESCU,
NR.4B ȘI STRADA
GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.2-4, LOT 3,
CLĂDIREA C, ETAJ 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2018

M 2018
03289
157608

Lagardere Travel Retail
SRL, IRIDE BUSINESS
PARK, B-DUL DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A,
CLĂDIREA 10, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Lagardere Travel
Retail SRL, STRADA
ING.GEORGE
CONSTANTINESCU
NR.4B ȘI STRADA
GEORGE
CONSTANTINESCU,
NR.2-4, LOT 3,
CLĂDIREA C, ETAJ 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2018

M 2018
08494
160998

prime telecom PRIME TELECOM
SRL, BD. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A,
PARC INDUSTRIAL
IRIDE, CLĂDIREA
20, ET. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRIME TELECOM
SRL, BD. LASCĂR
CATARGIU, NR. 34,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2019

M 2019
01017
162228

BCAAX5 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

08/2019

M 2019
01270
165576

ERI ELENA LOTREAN,
STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR. 14,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550160, SIBIU, ROMANIA

ELENA LOTREAN,
STRADA ȘELARILOR,
NR.3, MUNICIPIUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

02/2020

M 2019
02806
163199

DRINKS & CO PERNOD RICARD SA,
12 PLACE DES ETATS-
UNITS, 75016, PARIS,
FRANȚA

09/2019

JUICYTUDE freshly 
squeezed

PERNOD RICARD SA, 
5 COURS PAUL RICARD,
PARIS, PARIS, 75008,
FRANȚA
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M 2019
03046
163857

FlexX5 GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

10/2019

M 2019
03047
163370

VitaminX5 GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.
113A, SAT SĂFTICA,
JUD. ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

10/2019

M 2019
03048
163371

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

10/2019

M 2019
03049
163372

CreaF7 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

10/2019

M 2019
03050
163373

ISOLATE - X5 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

10/2019

M 2019
03051
163374

ivitamins S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

10/2019

M 2019
03607
164431

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL, CALEA
BUCUREŞTI NR. 113 A,
SAT SAFTICA, JUDEŢ
ILFOV, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

S.C. GENIUS
NUTRITION SRL,
ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

12/2019

GENIUS NUTRITION 
The best or nothing! 
CollagenX5

iSPREAD GENIUS 
NUTRITION 
The best or nothing!
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M 2019
03744
164432

GENIUS NUTRITION
SRL, ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

12/2019

M 2019
04266
165887

GENIUS NUTRITION
SRL, ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

03/2020

M 2019
04267
164433

GENIUS NUTRITION
SRL, ŞOSEAUA TAMAŞI,
NR. 20, HALA 6A, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

12/2019

M 2019
06237
164603

IRBIS ACTIV SECURITY IRBIS ACTIV SECURITY
SRL, STR. MITROPOLIT
GRIGORE NR. 64,
PARTER, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IRBIS ACTIV SECURITY
SRL, STRADA
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.45,
BL.D4, SC.B, PARTER,
AP.77, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

12/2019

M 2019
07338
169001

MISTRAL RESORTS SC MISTRAL TOUR
& EVENTS SRL,
STR. TELEGONDOLA
NR. 1, MAMAIA
TELEGONDOLA,
JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC MISTRAL TOUR
& EVENTS SRL,
STAŢIE PORNIRE
TELEGONDOLA ,
CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

09/2020

M 2019
08800
167564

Hamé select TASTY.HA
PPY.CRAZY

07/2020

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! HeroX

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
COPILULUI NR.
14-18, ET. 2, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

ORKLA FOODS
ROMANIA SA,
STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU,
NR.89-97,C1, CORP
C(S+P+2E), SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

HEAVY GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.113A, 
SAT SĂFTICA,  JUD. 
ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR.113A, 
SAT SĂFTICA,JUD. 
ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA

CFW GENIUS NUTRITION
SRL, STRADA CALEA
BUCUREŞTI NR. 113A, 
SAT SĂFTICA,JUD. 
ILFOV, COMUNA
BALOTEŞTI, ILFOV,
ROMANIA
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M 2020
00877
167805

LOCAL GUARD
SECURITY SRL, ALEEA
VERGULUI NR. 5,
CAMERA 1, BL. 19,
SC. 1, ET.1, AP. 8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LOCAL GUARD
SECURITY SRL,
STR.MUNŢII TATRA,
NR.46, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2020

M 2020
04224
171232

EP UP TO THE SKY S.C. ENDRESS POWER
ROMÂNIA S.R.L.,
STR. OSLO NR. 4,
SAT DUMBRĂVIȚA,
JUD. TIMIȘ, COMUNA
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

S.C. ENDRESS POWER
ROMÂNIA S.R.L.,
STRADA MEDREŞULUI,
NR.17,LOCALITATEA
BOCŞA, BOCŞA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

01/2021

M 2020
06094

SOCIETATEA DE
INVESTITII FINANCIARE
MOLDOVA SA, STR.
PICTOR AMAN NR.
94C, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

EVERGENT
INVESTMENTS S.A.,
STR. PICTOR AMAN
NR. 94C, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

M 2020
06504

B.M.S.THERAPIES
SRL, STRADA STEFAN
CEL MARE NR.2, HALA
IN, SUPRAFATA DE
257 MP SI TEREN IN,
SUPRAFATA DE 732 MP,
JUD. GALATI , GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

B.M.S.THERAPIES
SRL, ŞOSEAUA
GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI, NR.134 A,
CORP C1, CAMERA
2, PARTER, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DEMOSFOOD 
catering & evenimente

EVERGENT 
INVESTMENTS

LOCAL GUARD 
SECURITY

1196



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

034333
023945

STIMSONITE ENNIS PAINT, Inc.,
5910 NORTH CENTRAL
EXPRESSWAY, SUITE
1050, DALLAS, 75206,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Ennis - Flint, Inc.,
4161 PIEDMONT
PARKWAY, SUITE 370,
GREENSBORO, NC
27410, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1998

M 2001
00462
048353

AGROELECTRICA SRL,
SAT. ROSETI, STR.
C.A. ROSETTI, NR. 197,
(SEDIU ADMINISTRATIV
ROSETI, CORP C2,
CAMERE E9 JUD.
CĂLĂRAŞI, COM.
ROSETI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

04/2002

M 2001
00776
047706

FABRICAT IN ROMANIA SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2002

M 2007
06944
087249

Grup Florence
Nightingale Hastanesi
A.Ș, GRUP FLORENCE
NIGHTINGALE
HASTANESI A.Ş.,
IZZETPAȘA MAH. ABIDE-
L HURRIYET CAD.
NR.164 ȘIȘLI,TURCIA,
ISTANBUL, TURCIA

12/2007

M 2009
02932
101736

SC SUPREMIA
GRUP SRL, CALEA
CIUGUDULUI NR. 7,
JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510382, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI,
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

06/2009

M 2010
06277
112676

SupremSteril SC SUPREMIA
GRUP SRL, CALEA
CIUGUDULUI NR. 7,
JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510382, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI,
NR. 244C, JUD.
ALBA, SÂNTIMBRU,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2011

M 2010
06278
112573

Suprarom SUPREMIA GRUP
S.R.L., STR. CALEA
CIUGUDULUI, NR. 7,
JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
S.R.L., STR. BLAJULUI,
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

02/2011

EUROPEAN FLORENCE
NIGHTINGALE 
HOSPITAL

SUPREMIA GRUP 
ingrediente alimentare 
Ingredientul 
performanţei tale!

KARDIYOLOJI
VAKFI FLORENCE
NIGHTINGALE
HASTAHANESI A.S.,
SISLI CAGLAYAN
IZZETPASA MAH. ABIDEI
HURIET CAD. NR. 290,
ISTANBUL, TURCIA

BIO AGROELECTRICA SRL,
STR. ION SLĂTINEANU
NR. 20, ET.1, CAMERA
312, SECTOR 1,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1197
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M 2010
06279
112574

Suparom SUPREMIA GRUP
S.R.L., STR. CALEA
CIUGUDULUI, NR. 7,
JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

SOLINA ROMANIA
S.R.L., STR.BLAJULUI,
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

02/2011

M 2010
09379
114466

LIDEEA SC L&G BUSINESS
SERVICES SRL, STR.
CUZA VODĂ BL.
D7, AP.3, JUDEŢUL
HUNEDOARA, DEVA,
330022, HUNEDOARA,
ROMANIA

LIDEEA DEVELOPMENT
ACTIONS SRL, STR.
DR. VICTOR ȘUIAGA,
NR. 22, CAM. 1, DEVA,
JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

07/2011

M 2011
00890
140125

GUDYNN CATALIN CONSTANTIN
NICULESCU, STR.
EROU IANCU NICOLAE
NR. 5, VOLUNTARI, JUD.
ILFOV, PIPERA, ILFOV,
ROMANIA

CATALIN CONSTANTIN
GUDYNN, SOS. EROU
NICOLAE IANCU NR.
91 H, VOLUNTARI, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

01/2016

M 2011
01552
115583

FABRICAT IN ROMANIA SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
105, PARTER, CAM. 101,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
01603
115812

yoda.RO SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BUCUREŞTI, 021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAM. 101,SECTOR
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
01604
115813

12/2011

M 2011
04103
116088

ETIQUETTE POROCH GEORGIANA
LIVIA, STR. STAŢIUNII,
NR. 15, BL. F1, SC.
A, AP. 9, ET. 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

DIACONU GEORGIANA
LIVIA, ŞOS. BÂRNOVA,
NR. 29H, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

01/2012

PRO TV SRL,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER,
CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VIAŢA BATE FILMUL

CUREŞTI,

SC PRO TV SA,
B-DUL PACHE
PROTOPOPESCU NR.
109, ET. 1, SECT. 2,
BU  021409,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1198
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M 2011
04319
116560

bestprint SC BEST PRINT
SERVICES SRL,
STR. VALEA OLTULUI
NR. 63-65, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC BEST PRINT
SERVICES SA, B-DUL
TIMIȘOARA, NR. 92,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
04670
117876

SC SANLACTA
SRL, SAT SÎNTANA
DE MUREŞ, STR.
PRINCIPALĂ NR. 1,
JUDEŢUL MUREŞ,
COMUNA SÎNTANA
DE MUREŞ, 547565,
MUREȘ, ROMANIA

06/2012

M 2011
04671
117877

06/2012

M 2011
05270
117010

OLGA FLORENTINA
GUDYNN , ŞOS. EROU
IANCU NICOLAE NR. 5,
VILA 1 JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
CATALIN CONSTANTIN
GUDYNN, ŞOS. EROU
IANCU NICOLAE NR.
91 H, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

03/2012

M 2015
04197
139473

CASPIAN CHIM
S.R.L., B-DUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU,
NR.85, BLOC 85, SCARA
B, ETAJ 2, AP.15,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2015

Olga Gudynn Int'l 
School

Caspian YASAMIN LINE
IMPEXCOM SRL, 
STR.M. KOGĂLNICEANU,
NR.35, BL. 85, ET. 2, 
AP. 15,SECTOR 5, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

OLGA FLORENTINA
GUDYNN SERBAN,
ŞOS. EROU IANCU
NICOLAE NR. 5,
JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA
CATALIN CONSTANTIN
NICULESCU, ŞOS.
EROU IANCU NICOLAE
NR. 5, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

SANLACTA SC SANLACTA SA,
STR. PRINCIPALĂ NR.1, 
JUDEŢUL MUREŞ,
SÂNTANA DE MUREŞ,
547565, MUREȘ,
ROMANIA

SC SANLACTA
SRL, SAT SÎNTANA DE 
MUREŞ, STR.
PRINCIPALĂ NR. 1,
JUDEŢUL MUREŞ,
COMUNA SÎNTANADE 
MUREŞ, 547565,
MUREȘ, ROMANIA

SC SANLACTA SA,
STR. PRINCIPALĂ NR.1,
JUDEŢUL MUREŞ,
SÂNTANA DE MUREŞ,
547565, MUREȘ,
ROMANIA

Sanlacta puritatea 
laptelui zi de zi

1199
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M 2020
03227
170907

01/2021MOTZO ARUSH 
COUTURE

SC MOTZO ARUSH
COUTURE SRL,
BULEVARDUL CAMIL
RESSU, NR. 19, 
CAMERANR. 6, BLOC 56, 
SCARA1, ETAJ 1, AP. 5, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. VIATA LUXOASA
S.R.L., STR. CAMIL
RESSU NR. 19, BL. S6, 
SC. 1, ET.1, AP. 5,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1200
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004120
001485

POND'S Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/1991

006091
000422

POND'S Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/1994

008533
002016

PEPSODENT Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/1993

010888
001688

LIPTON UNILEVER NV, WEENA
455, ROTTERDAM, 3013

AL, TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/1992

026900
018667

BLENDERS PRIDE Austin Nichols &
Co., Incorporated,
401 PARK AVENUE

SOUTH, NEW YORK,
N.Y. 10016, STATELE
UNITE ALE AMERICII

PERNOD RICARD INDIA
PRIVATE LIMITED,
ETAJUL 5, D-3, CENTRUL
DISTRICTUAL, SAKET,
NEW DELHI, 110017,
INDIA

01/1996

030094
000650

OMO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/1997

034099
024434

STIRA E AMMIRA S.C.JOHNSON & SON,
INC., 1525 HOWE
STREET, RACINE,

WISCONSIN 53403-5011,
SUA, STATELE

UNITE ALE AMERICII

ZELNOVA ZELTIA, S.A.,
PO. IND. TORNEIROS,
S/N, PORRINO
(PONTEVEDERA),
E-36400, SPANIA

10/1998

034363
022607

NAPOCA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/1998

034376
022617

NAPOCA DE LUX Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/1998

039067
028911

INGHETATA
SCARISOARA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/1998

1203
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043326
032329

ROYAL STAG AUSTIN NICHOLS &
CO. INCORPORATED,

250 PARK AVENUE,
17 TH FLOOR, NEW
YORK, 10077, NEW

YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

PERNOD RICARD INDIA
PRIVATE LIMITED,
ETAJUL 5, D-3, CENTRUL
DISTRICTUAL, SAKET,
NEW DELHI, 110017,
INDIA

06/1999

043327
032330

ROYAL STAG AUSTIN NICHOLS &
CO. INCORPORATED,

250 PARK AVENUE,
17 TH FLOOR, NEW
YORK, 10177, NEW

YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

PERNOD RICARD INDIA
PRIVATE LIMITED,
ETAJUL 5, D-3, CENTRUL
DISTRICTUAL, SAKET,
NEW DELHI, 110017,
INDIA

06/1999

044403
031863

OMO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/1999

046170
033539

IMPULSE ZEN Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

09/1999

054065
039588

LIPTON ICE TEA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2000

054264
041716

MELI MELO MELI MELO FASHION
S.R.L., BULEVARDUL
AEROGĂRII, NR. 22,
CAMERA 1, BLOC
3/5, SCARA A, AP.
7, SECTORUL 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.,
INTR. ODOBEȘTI, NR.
4, PARTER, CAM. 1
DIN AP. 3, BLOC V10,
SCARA 1, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2001

M 2002
01965

052703

ZIARUL DE BACĂU CHIRILĂ ELENA, STR.
DRUMUL TABEREI

NR.90, BL.C8, SC.B,
AP.58, SECTOR 6,

BUCURESTI, ROMANIA
CENUŞĂ LIVIU-VASILE,

STR. CĂLUGĂRENI,
BL.7, SC.B, AP.8,

JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

CENUŞĂ LIVIU-VASILE,
STR. CĂLUGĂRENI,
BL.7, SC.B, AP.8, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

03/2003

1204
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M 2003
07594

059876

BANVIT BANVIT FOODS
S.R.L., COMUNA ION

ROATĂ, ŞOSEAUA
BUCUREŞTI-CONSTANŢA,

NR.1A, CLĂDIREA
C1, ION ROATĂ,

IALOMIȚA, ROMANIA

BANVIT BANDIRMA
VITAMINLI YEM SANAYI
ANONIM SIRKET, OMERLI
MAHALLESI, 208 OMERLI
SOKAK, BANDIRMA,
BALIKESIR, TURCIA

08/2004

M 2004
01057

058953

NUTRI SERUM Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2004

M 2004
01058

058978

PINK FRESH Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2004

M 2004
02728

063225

SFERA SFERA JOVEN SA,
HERMOSILLA 112,

MADRID, 28009, SPANIA

EL CORTE INGLES SA
, HERMOSILLA 112,
MADRID, 28009, SPANIA

02/2005

M 2004
05781

069129

BESTASIG GRIGORE PAVEL
STEFANACHE , STR.
VIRGIL MADGEARU
NR. 26B, ET. 6, AP.

26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

STEIN BESTASIG
INSURANCE BROKER
SRL, STR. PROF. ION
BOGDAN NR.4-6,
PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2006

M 2005
02050

067298

MURDARIREA
ESTE BUNA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2005

M 2005
06827

070365

MURAD Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2006

M 2005
11103

077665

MELI MELO MELI MELO FASHION
S.R.L., BULEVARDUL
AEROGĂRII, NR. 22,
CAMERA 1, BLOC
3/5, SCARA A, AP.
7, SECTORUL 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

BRANDS MAKER
INTERNATIONAL S.R.L.,
INTR. ODOBEȘTI, NR.
4, PARTER, CAM. 1
DIN AP. 3, BLOC V10,
SCARA 1, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2007

M 2006
04125

077794

NAPOCA WHITE E
CĂUTATĂ PENTRU
GUST

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2007

1205
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M 2006
10908

081129

AUTOGENERAL SC AUTOGENERAL SA,
STR. DÎMBOVNICULUI

NR. 34, SECTOR
4, BUCUREŞTI,

040441, ROMANIA

Mircea-Ilie GRIGORE,
CALEA VĂCĂREȘTI NR.
242, BL. 72B, SC. A, ETAJ
2. AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2007

M 2006
13035

082637

ORCHESTRA
METROPOLITANA
BUCURESTI

COMPANIA DE
IMPRESARIAT SI
MANAGEMENT

ARTISTIC SI PRODUCTIE
SPECTACOLE SIA

S.R.L., STR. CODRULUI,
NR.18, ALUNIȘU, JUD.

ILFOV, MÃGURELE,
ILFOV, ROMANIA

ASOCIATIA
MUNDICOLOUR, STR.
CONSTANTIN NOICA,
NR.140A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

08/2007

M 2006
13169

083483

BONETTA SC SECRET PROD SRL,
BD. INDEPENDENŢEI

NR. 218, JUDEŢUL
BRĂILA, BRĂILA,

810124, ROMANIA

SC TOP GEL PROD SRL,
STR. AEROPORTULUI
NR. 120, JUDEŢUL DOLJ,
COMUNA CÂRCEA,
207206, DOLJ, ROMANIA

09/2007

M 2007
03857

085825

NAPOCA MOUSSE
CĂPŞUNI VATĂ DE
ZAHĂR

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2007

M 2007
04426

087282

ÎNGHEŢATĂ
NAPOCA GUSTUL
COPILĂRIEI

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/2007

M 2007
04815

085512

NAPOCA VAL
VÂRTEJ

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2007

M 2007
05190

086132

LAMAJOLE SC MENDOLA PRO
SRL, SAT VLAHA,

COMUNA SAVADISLA,
NR.22, APAHIDA,

407035, CLUJ, ROMANIA

LAMAJOLE, SAT VLAHA,
COMUNA SAVADISLA,
NR.22, , APAHIDA, CLUJ,
ROMANIA

11/2007

M 2007
05710

086675

PLAFAR PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE
FILIPESCU, NR.39-41,

ET.3, BIROUL
NR.11, SECTOR 2,

BUCURESTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2007

1206
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M 2007
05711

086571

PLAFAR PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE
FILIPESCU, NR.39-41,
ET.3, BIROUL NR.11,

SECTOR 2, BUCURESTI,
BU, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2007

M 2007
06409

093104

NAPOCA WOW Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2008

M 2008
03345

094119

PLAFAR PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE

FILIPESCU, NR. 39
- 41, ET. 3, BIROUL
NR. 11, SECTOR 2,

BUCURESTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2008

M 2008
03412

096911 TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/2008

M 2008
03413

096912

NAPOCA
CIOCOLATĂ

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

12/2008

M 2008
03729

094322

NAPOCA POFTĂ
DE LAPTE DE
PASĂRE

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2008

M 2008
03730

094402

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2008

NAPOCA 
ŞUGUBĂŢ

Unilever N.V., WEENA 455,
 3013 AL ROTTERDAM,

NAPOCA MI-E 
GÂNDUL LA
SPUMA DE
CĂPŞUNI, LAPTE
DE PASĂRE ŞI
CIOCOLATĂ DE
CASĂ

1207
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M 2009
06645

106621

medicamente 24
farmacie online

SC HYGEA SRL, STR.
REPUBLICII NR. 7,
JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

03/2010

M 2009
07579

107958

PRODERMA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2010

M 2009
09145

106517

TOPANEL PANOURI
TERMOIZOLANTE

KORBATECK HOLDINGS
LIMITED, FOTI KOLAKIDI

15, 1ST FLOOR, 3031
LIMASSOL, ., CIPRU

TOPANEL PRODUCTION
PANELS S.A. , STR.
UZINEI NR. 63, JUD.
VÂLCEA, STOLNICENI,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

02/2010

M 2010
00910

108998

MAX Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

09/2010

M 2010
04764

112882

PRO NUTRIUM 10 Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/2011

M 2010
05712

112366

Banvitfnc BANVIT FOODS S.R.L.,
ŞOSEAUA BUCUREŞTI

- CONSTANŢA, NR.
1A, CLĂDIREA C1,
SAT ION ROATĂ,

JUDEŢUL IALOMIŢA,
COMUNA ION ROATĂ,
IALOMIȚA, ROMANIA

BANVIT BANDIRMA
VITAMINLI YEM SANAYI
ANONIM SIRKET, OMERLI
MAHALLESI, 208 OMERLI
SOKAK, BANDIRMA,
BALIKESIR, TURCIA

02/2011

M 2010
08557

113677

NEI FIRE
PROTECTION

SC NEI FIRE
PROTECTION SRL,

ALEEA DELENI NR. 7,
BL. T69, SC. 2, ETAJ
7, AP. 67, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA

NEI FIRE SERVICES SRL,
INTR. GHIOZDANULUI,
NR. 6A, ET. 1, CAM. NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

04/2011

M 2010
08691

114507

POWERPRO
NATURALS

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2011

1208

MADAI SRL, STR.
ALEXANDRU CAZABAN,

NR.37, BL.Z-8, AP.1,
JUD. BIHOR, ORADEA,
RO, BIHOR, ROMANIA
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M 2010
08861

114606

KLUDER LEBRO TRADING
S.R.L., STR. ZBOINA
NEAGRĂ, NR. 8-10,

BLOC 91/95, SCARA 2,
ETAJ 7, APARTAMENT

83, SECTORUL 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EMICI ERHAN, STRADA
VICTORIEI, NR.86; JUDEȚ
ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

07/2011

M 2010
08980

119015

LIPTON LINEA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2012

M 2011
01295

116262

CARPATHIAN
HILLS

SC BUDUREASCA
SRL, COMUNA GURA

VADULUI, NR. 472, JUD.
PRAHOVA, 107300,

PRAHOVA, ROMANIA

S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L., COMUNA GURA
VADULUI NR. 472,
JUDEŢ PRAHOVA, GURA
VADULUI , 107300,
PRAHOVA, ROMANIA

02/2012

M 2011
02536

115755

Grosso SC OPTIC TOTAL SRL,
SAT VADU PARULUI, JUD.

PRAHOVA, COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
PRAHOVA, ROMANIA

CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI , COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
NR.212, VADU PARULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
02537

115756

FERRET SC OPTIC TOTAL SRL,
SAT VADU PARULUI, JUD.

PRAHOVA, COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
PRAHOVA, ROMANIA

CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI , COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
NR.212, VADU PARULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
02538

115757

TRIQ SC OPTIC TOTAL SRL,
SAT VADU PARULUI, JUD.

PRAHOVA, COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
PRAHOVA, ROMANIA

CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI , COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
NR.212, VADU PARULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
02539

115758

Alanie SC OPTIC TOTAL SRL,
SAT VADU PARULUI, JUD.

PRAHOVA, COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
PRAHOVA, ROMANIA

CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI , COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
NR.212, VADU PARULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
02540

115759

SAFLLO SC OPTIC TOTAL SRL,
SAT VADU PARULUI, JUD.

PRAHOVA, COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
PRAHOVA, ROMANIA

CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI , COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
NR.212, VADU PARULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
02541

115760

MIEN SC OPTIC TOTAL SRL,
SAT VADU PARULUI, JUD.

PRAHOVA, COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
PRAHOVA, ROMANIA

CONSTANTIN AURELIAN
ANDREI , COMUNA
ALBEŞTI PALEOLOGU,
NR.212, VADU PARULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

1209
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M 2011
02571

115762

IRI travel on your
travel side

LUCIAN BADIRCEA ,
STR. DIONISIE FOTINO,
NR. 20B, SECTORUL 1 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

LUCIAN BADIRCEA ,
STR. DIONISIE FOTINO,
NR. 20B, SECTORUL 1 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CRISTINA - DUMITRA
BĂDĂRCEA, STR.
DIONISIE FOTINO,
NR. 20B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
03739

139979

PLAFAR.ro PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2016

M 2011
03740

116425

PLAFAR.com PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
03741

116416

PLAFAR.net PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

1210
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M 2011
03742

116427

PLAFAR.eu PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
03842

116220

Select BAITS PAVLOVICI VLAD
CONSTANTIN, STR.
TOAMNEI NR. 24,
AP. 2, SECTOR 2,

BUCUREŞTI, ROMANIA
MARIAN OPREA, ŞOS.

IANCULUI NR. 132,
BL. 121A, SC A, ET.

5, AP. 12, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MARIAN OPREA, ŞOS.
IANCULUI NR. 132, BL.
121A, SC A, ET. 5, AP. 12,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

02/2012

M 2012
01105

119794

plafarfood PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
01106

119795

plafarbio PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

1211
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M 2012
01107

119796

plafareco PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
02028

124362

TRANSYLVANIA
COLLEGE THE
CAMBRIDGE
INTERNATIONAL
SCHOOL IN CLUJ

FUNDATIA COPII
FERICITI, STR. BĂIŞOARA

NR. 2A, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA,

400445, ROMANIA

SIMONA-DIANA BACIU ,
COL.FAGET, NR.11, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
DAN-OCTAVIAN BACIU,
STR. COL. FAGET NR.
11, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

06/2013

M 2012
02538

121546

TERRA NATURA TERRA NATURA
ORGANIC SRL, SAT

JAMU MARE, HALA DE
DEPOZITARE, FS, FN,

JUDEŢUL TIMIŞ, COMUNA
JAMU MARE, ROMANIA

Luca Dante Magnani,
STRADA FAENZA,
NR.18, AP.1,TIMIȘOARA,
TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

11/2012

M 2012
02570

120240

Neutral 0 % Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2012

M 2012
02905

121268

DEEP FRESH SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ŞOSEAUA MIHAI

BRAVU, NR.292, BLOC 5,
SCARA C, ETAJ 1, AP.82,
BUCURESTI, ROMANIA

GEORGIANA RALUCA
GUNAYDIN , PREL.
GHENCEA NR. 46C,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

11/2012

M 2012
02906

121269

ERYTRO SC OLIVIA COSMETICS
SRL, SOSEAUA MIHAI

BRAVU, NR.292,
BL.5, SC.C, ET.1,

AP.82, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

GUNAYDIN GEORGIANA-
RALUCA, STR.
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46C,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

11/2012

M 2012
02908

121270

DARKWIN SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ȘOSEAUA MIHAI

BRAVU, NR.292,
BL.5, SC.C, ET.1,

AP.82, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

GUNAYDIN GEORGIANA-
RALUCA, STR.
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46C,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

11/2012

1212
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M 2012
03248

120922

HYGIENICALLY
CLEAN

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2012

M 2012
05074

127937

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2014

M 2012
05075

127936

MAILLE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2014

M 2012
06029

123391

MR DERO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2013

M 2012
06183

123126

Mezeluri Wardein
Agra's fondat în
Transilvania

SARMASAN VASILE-
DAN, STR. MIRCEA

ELIADE NR. 31, JUDEŢUL
ALBA, ALBA-IULIA,
510042, ROMANIA

STINCEL LIGIA SANDA,
STR. SEPTIMIUS

SEVERUS, NR. 3, BL.
TOL3, AP. 10, JUD.
ALBA, ALBA IULIA,
510136, ROMANIA

AGRA`S , STRADA
BIRUINTEI, NR.25,
LOC.OARDA, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

03/2013

M 2012
06185

123127

Mezeluri Avantaj
Agra's fondat în
Transilvania

SARMASAN VASILE-
DAN, STR. MIRCEA

ELIADE NR. 31, JUDEŢUL
ALBA, ALBA-IULIA,
510042, ROMANIA

STINCEL LIGIA SANDA,
STR. SEPTIMIUS

SEVERUS, NR. 3, BL.
TOL3, AP. 10, JUD.
ALBA, ALBA IULIA,
510136, ROMANIA

AGRA`S , STRADA
BIRUINTEI, NR.25,
LOC.OARDA, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

03/2013

M 2012
07206

124133

NU TE LASA LA
GREU

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2013

M 2012
07476

124134

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2013

1213
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M 2012
07820

124136

LOVE FOREVER Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2013

M 2013
01957

125334

LAND WELL BYBLOS EUROPE
TRADING SRL, B-DUL ION
MIHALACHE NR. 106, BL.
84, SC. B, ET. 7, AP. 46,

SECTOR 1, BUCURESTI,
011202, ROMANIA

GEO FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.,
ȘOS. FUNDENI NR. 250,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/2013

M 2013
02083

125966

MAX ADVENTURES Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2013

M 2013
03665

127185

NOBLESS SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ȘOSEAUA MIHAI
BRAVU, NR.292, BLOC

5, SCARA C, ETAJ
1, AP.82, SECTOR 3,

BUCURESTI, ROMANIA

GUNAYDIN GEORGIANA-
RALUCA, STR.
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46C,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

12/2013

M 2013
05015

127316

DOR DE ORIGINE
ROMÂNEASCĂ

TUŢU MARIUS CATALIN,
STR. MIŞCA PETRE, NR.

3, BL. M17, SC. 2, ET.
7, AP. 100, SECTOR 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ION HORHOIANU, STR.
LAURENȚIU RAICIU
NR. 15D, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

12/2013

M 2013
06613

129897

NAPOCA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2014

M 2013
08277

130383

Reţeta Perfectă Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2014

M 2013
08542

130706

PARADIZ SC ONLINE CONNECTION
SRL, STR.ARMEANĂ,

NR.20, ETAJ1, CAMERA
11,JUDEŢ IAŞI, IAŞI,

IAȘI, ROMANIA

Felix Ciprian Cristea,
STRADA PROF.NICOLAE
OBLU, NR.30, BL.A2, ET.1,
AP.3, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

06/2014

M 2014
00858

131575

LIPTON MOJITO
FLAVOURED ICE
TEA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2014

1214
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M 2014
03777

133807

ONE TOX SC OLIVIA COSMETICS
SRL, ȘOSEAUA MIHAI

BRAVU, NR.292,
BL.5, SC.C, ET.1,

AP.82, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

GUNAYDIN GEORGIANA-
RALUCA, STR.
PRELUNGIREA
GHENCEA, NR.46C,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

12/2014

M 2014
07622

152548

KNOCKOUT SC MARIO SPORT
BRANDS SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1089,
JUDEŢUL TIMIŞ, JEBEL,

307235, ROMANIA

PAUL MARIO GOICOV,
COMUNA JEBEL, NR.1089,
JEBEL, TIMIȘ, ROMANIA

01/2018

M 2014
07918

135896

RICH GIRLS-luxury
feelings

SILVIU GABRIEL
CIONTEA, STR.

VALEA BUZAULUI,
NR. 10, BL. G30, SC.
E, AP. 44, SECTOR 3,

BUCUREȘTI, ROMANIA

SUMMIT MANAGEMENT
SYSTEMS, 506
MONTICELLO AVE,
VIRGINIA, CULPEPER,
VIRGINIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/2015

M 2014
07959

136279

Agra''s MEZELURI
DOMNEŞTI

SARMASAN VASILE-
DAN, STR. MIRCEA

ELIADE NR. 31, JUDEŢUL
ALBA, ALBA-IULIA,
510042, ROMANIA

STINCEL LIGIA SANDA,
STR. SEPTIMIUS

SEVERUS, NR. 3, BL.
TOL3, AP. 10, JUD.
ALBA, ALBA IULIA,
510136, ROMANIA

AGRA`S , STRADA
BIRUINTEI, NR.25,
LOC.OARDA, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

05/2015

M 2014
07961

136280

Agra's. ÎN SPIRIT
ARDELENESC

STINCEL LIGIA SANDA,
STR. SEPTIMIUS

SEVERUS, NR. 3, BL.
TOL3, AP. 10, JUD.
ALBA, ALBA IULIA,
510136, ROMANIA

SARMASAN VASILE-
DAN, STR. MIRCEA

ELIADE NR. 31, JUDEŢUL
ALBA, ALBA-IULIA,
510042, ROMANIA

AGRA`S , STRADA
BIRUINTEI, NR.25,
LOC.OARDA, MUNICIPIUL
ALBA IULIA, ALBA,
ROMANIA

05/2015

M 2015
00286

138951

RIVER bet pariuri
sportive

SC RIVIERA REZIDENCE
SRL, STR. M. EMINESCU

NR. 1-4, MEZANIN,
JUDEŢUL BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420076, ROMANIA

EASYBET SOLUTIONS
S.R.L., STR. OLTENIȚEI
NR. 181, CAMERA 5 ȘI
6, ETAJ 1, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

11/2015

1215
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M 2015
01058

138871

ELITE STEWARD
SAS

OPRESCU CRISTIAN,
STR. CONSTANTIN

RĂDULESCU-MOTRU,
NR. 6, BL. 35, SC. C, ET.
7, AP. 130, SECTOR 4,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ELITE STEWARD SAS
S.R.L., CALEA PISCULUI,
NR. 10, CONSTRUCȚIA
C2, INCINTA C A CSN
SALA POLIVALENTA,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2015

M 2015
03003

140478

IMAGICO SC ONLINE CONNECTION
SRL, STR. ARMEANA

NR. 20, ET. 1, CAM. 11,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700038, ROMANIA

Felix Ciprian Cristea,
STRADA PROF.NICOLAE
OBLU, NR.30, BL.A2, ET.1,
AP.3, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

02/2016

M 2015
04381

139969

DN AGRAR Jan Gijsbertus de Boer,
REGATUL TARILOR
DE JOS (OLANDA),

7958, PJ KOEKANGE,
LANGEDIJK 5, .

SC DN AGRAR GROUP
SRL, PIAŢA IULIU MANIU
NR. 1, BL. 31DE, JUDEŢUL
ALBA, ., ALBA, ROMANIA

01/2016

M 2015
04382

139984

DN AGRAR Jan Gijsbertus de Boer,
REGATUL TARILOR
DE JOS (OLANDA),

7958, PJ KOEKANGE,
LANGEDIJK 5, .

SC DN AGRAR GROUP
SRL, PIAŢA IULIU MANIU
NR. 1, BL. 31DE, JUDEŢUL
ALBA, ., ALBA, ROMANIA

01/2016

M 2015
07654

142872

Ceres PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. NICOLAE FILIPESCU
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2016

M 2016
00476

144061

Napoca Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2016

M 2016
00477

144015

HYDROFILM Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2016
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2016
01928

144102

KMAX 7 COLORFUL
TECHNOLOGY EUROPE
SRL, ŞOS. DE CENTURĂ,

NR. 27-28, HALA C1,
CAMERA 1, COMUNA
CHIAJNA, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ROMANIA

SCHIMBINSCHI
COMANESCU MARIANA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, STR.
MIHNEA VODA NR. 14,
BL. A, SC. 1, ET. 2, AP. 3,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

08/2016

M 2016
06823

159651

Maidan SC TAC PAC EVENTS
SRL, B-DUL ALEXANDRU
OBREGIA NR. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

MAIDAN EVENTS SRL,
STR. HIPODROMULUI
NR. 27, COMUNA
CORBEANCA, JUDEŢ
ILFOV, SAT OSTRATU,
ILFOV, ROMANIA

03/2019

M 2017
04542

152798

Agra's MIHAI ANDREI
SARMASAN, STR.

MIRCEA ELIADE NR.
29, JUD. ALBA, ALBA

IULIA, 510042, ROMANIA
LIGIA-SANDA STINCEL,

STR. NICHITA STĂNESCU
NR. 17D, ALBA IULIA,

ALBA, ROMANIA

Vasile Dan Sărmășan,
STRADA MIRCEA ELIADE,
NR.31, MUNICIPIUL ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA
LIGIA-SANDA STINCEL,
STR. NICHITA STĂNESCU
NR. 17D, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

02/2018

M 2017
07866

167175

Agra's MIHAI ANDREI
SARMASAN, STR.

MIRCEA ELIADE NR.
29, JUD. ALBA, ALBA

IULIA, 510042, ROMANIA
LIGIA-SANDA STINCEL,

STR. NICHITA STĂNESCU
NR. 17D, ALBA IULIA,

ALBA, ROMANIA

VASILE DAN SĂRMĂȘAN,
STRADA MIRCEA ELIADE,
NR.31, MUNICIPIUL ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA
LIGIA-SANDA STINCEL,
STR. NICHITA STĂNESCU
NR. 17D, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

06/2020

M 2018
01184

156506

BUZZ FOOD SPOT
ESTABILISHED
2017

DODEA VLAD ŞTEFAN
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ, STR.
PARÂNG NR. 2, AP.

61, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

BUZZ FOOD SPORT
S.R.L., STR. PARÂNG NR.
2, BLOC H1, SCARA 1,
AP. 61, JUD. CLUJ, MUN.
CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

08/2018

M 2018
01214

155738

AUTOGENERAL S.C. AUTOGENERAL SA,
STR. DÂMBOVNICULUI

NR. 34, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Mircea-Ilie GRIGORE,
CALEA VĂCĂREȘTI NR.
242, BL. 72B, SC. A, ETAJ
2. AP. 7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2018

M 2018
02151

156379

REXONA START
FRESH

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2018
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M 2018
05044

158784

one LONG TERM
VALUE

ONE LONG TERM VALUE
S.R.L., STR. MAXIM

GORKI NR.20, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A.,
STR. MAXIM GORKI
NR. 20, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2019

M 2018
05057

158841

PLANT LINE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2019

M 2018
05058

158840

PLANT LINE
PHYTOTHERAPY

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2019

M 2018
07735

160567

MANNING GLOBAL
Quality flexible
Project Solutions

SC MANNING SRL,
BD. REGELE CAROL
I NR. 25, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

RACHEL NICOLA
MANINNG, ALMWEG
7A, SEEON, 83370,
GERMANIA

04/2019

M 2018
07914

160472

one FLOREASCA
CITY

ONE MIRCEA ELIADE
PROPERTIES S.R.L.,
STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1,

BUCUREŞTI, ROMANIA

ONE UNITED
PROPERTIES S.A.,
STR. MAXIM GORKI
NR. 20, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2019

M 2019
01270

165576

ERI ELENA LOTREAN,
STRADA ȘELARILOR,

NR.3, MUNICIPIUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

REMARKT MAGAZINE
S.R.L., STR. MOLIERE
NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2020

M 2019
01273

165634

ERI ŞCOALA
ROMÂNO -
FINLANDEZA

ELENA LOTREAN,
STRADA ȘELARILOR,

NR.3, MUNICIPIUL
SIBIU, SIBIU, 550160,

SIBIU, ROMANIA

REMARKT MAGAZINE
S.R.L., STR. MOLIERE
NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2020

M 2019
01877

162312

OMO Ultimate Unilever N.V. ,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
01878

162313

OMO EcoActive Unilever N.V. ,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2019

M 2019
03208

163461

LIFESTYLE CARD LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL,

STR. SEVASTOPOL
NR. 24, ET. 6, BIROU

602/3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

RĂZVAN MUNTEANU,
STR. ZĂGANULUI NR.4C,
ET, 4+5, AP 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2019
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M 2019
03209

163462

LIFESTYLE
TRAVEL &
GOURMET CLUB

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL,

STR. SEVASTOPOL
NR. 24, ET. 6, BIROU

602/3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

RĂZVAN MUNTEANU,
STR. ZĂGANULUI NR.4C,
ET, 4+5, AP 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2019

M 2019
03723

164184

DIGI LAB digital
dental lab

CRISTIAN POP,
STR. MORII NR. 32,
JUD. SALAJ, ZALAU,

SĂLAJ, ROMANIA

SC CLINICA DENTARA,
STR. TUDOR ARGHEZI,
NR. 2, JUDEŢUL SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

11/2019

M 2019
05438

164940

PIZZARO DANIELA-CRISTINA
SALOMIA, STR.

TOMIS NR. 279, BL.
T7, SC.A, ET.1, AP.3,
JUD. CONSTANŢA,

CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

LA CONTESA RESORT
, STR.TOMIS, NR.279,
BL.T7, SC.A, ET.1, AP.3,
JUDET CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

01/2020

M 2019
06214

165840

GUSTUŞOR CRINA-VALERICA
BUZILĂ, STR. FABRICII
NR. 7, AP. 100, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA,

CLUJ, ROMANIA

SOCIETATEA GUSTUŞOR
S.R.L., BD. NICOLAE
TITULESCU, NR.18,
ET.PARTER, AP.81A,
CLUJ- NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

03/2020

M 2019
08329

167034

ONE WORLD
ROMANIA

ALEXANDRU SOLOMON,
STR. CONSTANTIN
BOSIANU NR. 23,

SECTOR 4, BUCURESTI,
040505, ROMANIA

ASOCIAŢIA ONE
WORLD ROMÂNIA,
STR.CONSTANTIN
BOSIANU, NR.23,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

06/2020

M 2019
08340

166783

La dulceria Unilever N.V. , WEENA
455, ROTTERDAM, 3013

AL, TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2020

M 2019
08870

167509

NATURE'S RECIPE Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2020

M 2019
09099

167573

Profesori Fericiţi
pentru România

FUNDATIA
TRANSYLVANIA

COLLEGE, ALEEA
BAISOARA NR. 2A,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SIMONA-DIANA BACIU,
STR. COL. FAGET NR. 11,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
DAN-OCTAVIAN BACIU,
STR. COL. FAGET NR.
11, JUDETUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

07/2020
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M 2020
01552

170478

CANNTIAGO CHRONOS CONSULTING
SRL, STR. ORBÁN

BALÁZS NR. 18, JUD.
HARGHITA, ODORHEIU

SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

Kalman Burszan, STRADA
FILIAȘ NR. 35, JUD.
HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA,
ROMANIA

12/2020

M 2020
04869

ROVAL ROBINETI &
FITINGURI ALAMA

KLUDER PLAST SRL,
ȘOS. GIURGIULUI NR.

269, CLĂDIREA W3, SAT 1
DECEMBRIE, JUD. ILFOV,
COMUNA 1 DECEMBRIE,

ILFOV, ROMANIA

EMICI ERHAN, STRADA
VICTORIEI, NR.86; JUDEȚ
ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA

M 2020
04870

KLUDER PPR PIPE
& FITTINGS

KLUDER PLAST SRL,
COMUNA 1 DECEMBRIE,
ŞOS. GIURGIULUI, NR.

269, CLĂDIREA W3, JUD.
ILFOV, SAT 1 DECEMBRIE,

ILFOV, ROMANIA

EMICI ERHAN, STRADA
VICTORIEI, NR.86; JUDEȚ
ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2001
05935

048431

ROMMAC SC ROMMAC TRADE SRL,
STR. MARIN PREDA NR.
78, JUD. TELEORMAN,

COMUNA OLTENI,
TELEORMAN, ROMANIA

SC AMYLON SA, ŞOS.
ALBA IULIA NR.70,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

04/2002

M 2003
00270

053360

PANTECH PANTECH PROPERTY
MANAGEMENT INC.,
179, SEONGAM-RO,
MAPO-GU, SEOUL,

REPUBLICA COREEA

PANTECH INC., 179
SEONGAM-RO, (SANGAM-
DONG, PANTECH
BUILDING), MAPO-GU,
SEOUL, REPUBLICA
COREEA

05/2003

M 2008
07448

097367

GRADENA SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

12/2008

M 2008
09808

098649

YACHTIS
SANATATEA DIN
ADANCURI

SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

02/2009

M 2009
03091

102090

GRADENA
GRĂDINA LA
ÎNDEMÂNA TA

SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

07/2009

M 2009
07978

105676

MORAR din
vremurile bune

SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

01/2010

M 2010
03235

109291

Colina SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

09/2010

M 2010
03237

110098

LaMasă SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

10/2010

M 2010
08517

113514

frisco gust pentru
poftă bună

SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

03/2011
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

M 2011
03488

115704

Codiţă SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

11/2011

M 2011
06187

118089

SUNIMPROF SC SUNIMPROF
IMPORT-EXPORT SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR.
295, COM. APAHIDA,

JUD. CLUJ, RO, .

SC SUNIMPROF
ROTTAPRINT SRL, STR.
LIBERTĂŢII NR. 295, JUD.
CLUJ, COM APAHIDA,
RO, .

06/2012

M 2011
06544

118694

Rommac Mănâncă
natural

SC AMYLON SA, ŞOS.
ALBA IULIA NR.70,

JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

MOARA CIBIN S.A., SOS.
ALBA IULIA NR. 70, JUD.
SIBIU, MUN. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

07/2012

M 2012
00524

119886

Mmm, miau vreau! SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

09/2012

M 2012
00525

125444

Ham...mi place! SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

08/2013

M 2017
00816

150250

Agrirom SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI NR.
1, JUD. ARAD, ARAD,

310262, ARAD, ROMANIA

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

08/2017

M 2017
06275

153487

AGRIROM
DISTRIBUTION

SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

03/2018SC AGRIROM SRL,
STR. STEAGULUI 
NR. 1, JUD. ARAD, 

ARAD,310262, ARAD, 
ROMANIA
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Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2018 05200/
159149

mendola
INTERIOR

MENDOLA PRO S.R.L., SAT
VLAHA NR. 22, JUDEŢ CLUJ,
SĂVĂDISLA, CLUJ, ROMANIA

SC DECO CENTER SRL, SAT
VLAHA NR.22, JUDEŢUL CLUJ,
SAVADISLA, 407513, CLUJ,
ROMANIA

07/08/2028

Neexclusivă

M 2017 07604/
154691

Naturo Juice NATURO JUICE S.R.L., STR.
LUCIAN BLAGA NR. 2, BL.
A53, SC. D, ET. 5, AP. 18,

JUD. VÂLCEA, RÂMNICU-
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

NATURAL AUTENTIC DESIGN
SRL-D, ALEEA FRAȚII BUZEȘTI
NR. 11, AP. 45, JUDEȚUL SIBIU,
MUNICIPIUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

Neexclusivă

M 2010 06760/
111928

telestar DIRECT
MARKETING

TELESTAR DIRECT MARKETING
S.R.L., STR. POIANA

FLORILOR NR. 15, ET. 1,
AP. A2, BIROUL 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

TELECLUB S.R.L. , STR. POIANA
FLORILOR, NR. 15, ET. 1, AP.
A2, SECTOR 4, BUCUREȘTI ,
ROMANIA

22/09/2020-

21/09/2030

Neexclusivă

M 2010 06762/
111930

telestar TELESTAR DIRECT MARKETING
S.R.L., STR. POIANA

FLORILOR NR. 15, ET. 1,
AP. A2, BIROUL 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

TELECLUB S.R.L. , STR. POIANA
FLORILOR, NR. 15, ET. 1, AP.
A2, SECTOR 4, BUCUREȘTI ,
ROMANIA

22/09/2020-

21/09/2030

Neexclusivă

M 2006 02366/
079548

W WILLBROOK CONSTRUCT
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI, NR.172-176, CLĂDIREA
A, INTRAREA A1, BIROUL
NR.2, ET.1, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ACARTA CONSTRUCT SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI,
NR.172-176, CLĂDIREA A,
INTRAREA A1, BIROUL NR.2,
ET.1, SECTORUL 1 , BUCURESTI,
ROMANIA

15/12/2020-

15/12/2023

Neexclusivă

12/08/2020-

15/12/2018 *
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marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2019 02747/
162870

RAVE MARIAN CONSTANTIN STOIAN,
BD. FERDINAND I NR. 176, BL. T2,

SC. 1, ET. 7, AP. 30, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021398, ROMANIA

DUBAI SCENT , STRADA
PLT.RADU GHEORGHE NR.5,
CAMERA 3, BL.12, SC.A, ET.5,
AP.21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Exclusivă

M 2019 02750/
162869

VÛRV MARIAN CONSTANTIN STOIAN,
BD. FERDINAND I NR. 176, BL. T2,

SC. 1, ET. 7, AP. 30, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021398, ROMANIA

DUBAI SCENT , STRADA
PLT.RADU GHEORGHE NR.5,
CAMERA 3, BL.12, SC.A, ET.5,
AP.21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Exclusivă

M 2019 02745/
162871

ASDAAF MARIAN CONSTANTIN STOIAN,
BD. FERDINAND I NR. 176, BL. T2,

SC. 1, ET. 7, AP. 30, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021398, ROMANIA

DUBAI SCENT , STRADA
PLT.RADU GHEORGHE NR.5,
CAMERA 3, BL.12, SC.A, ET.5,
AP.21, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Exclusivă

M 2006 02365/
079349

WILLBROOK WILLBROOK CONSTRUCT
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-

PLOIEŞTI, NR.172-176, CLĂDIREA
A, INTRAREA A1, BIROUL
NR.2, ET.1, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

15/12/2020-

15/12/2023

NeexclusivăACARTA CONSTRUCT SRL,
172-176 SOS. BUCURESTI-
PLOIESTI, CLĂDIREA A,
INTRAREA A1, BIROUL NR.
4, ETAJUL 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

      Referitor la mărcile înregistate pe cale internaţională PARMALAT nr. 378105, SANTÁL nr. 598273 şi ZYMIL nr. 959139, titularul PARMALAT S.p.A cu sediul 
în Via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano, Italia acordă o licenţă exclusivă către  Parmalat România S.A. cu sediul în Satul Tunari, Şos. de Centură nr.12, Judeţ 
Ilfov, România. 
      Această licenţă conferã licenţiatului dreptul de a folosi mărcile pe întreg teritoriul României toate produsele pentru care aceastea au fost înregistrate.
      Aceastã licenţă produce efecte de la data de 01.01.2021 până la 31.12.2025.

05/03/2021 *

05/03/2021 *

05/03/2021 *

*  Data când prin voinţa părţilor (uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.
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LISTA MĂRCILOR (TM)
IPOTECA ÎN REGISTRUL NAȚIONAL 
AL MĂRCILOR
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

075174 M 2006 00644/
25/01/2006

137894 M 2015 01321/
25/02/2015

122638 M 2012 05398/
27/08/2012

131330 M 2014 01145/
20/02/2014

117566 M 2011 07122/
10/10/2011

122640 M 2012 05401/
27/08/2012

073483 M 2005 12937/
19/12/2005

051727 M 2002 00820/
13/02/2002

059683 M 2004 00919/
09/02/2004

074358 M 2006 00259/
12/01/2006

074399 M 2006 03340/
28/03/2006

075297 M 2006 02910/
20/03/2006

125724 M 2013 01706/
13/03/2013

094217 M 2006 01122/
07/02/2006

070493 M 2005 06478/
07/06/2005

070966 M 2005 09130/
25/08/2005

075794 M 2006 05289/
11/05/2006

153627 M 2017 02533/
12/04/2017

Numărul cererii

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

129743 M 2012 01854/
20/03/2012

M 2016 05523/
08/08/2016

113676 M 2010 08283/
30/11/2010

108015 M 2009 06247/
12/08/2009

117631 M 2011 02439/
28/03/2011

159031 M 2018 05484/
23/08/2018

137526 M 2014 07343/
28/10/2014

114325 M 2010 08609/
26/11/2010

091240 M 2007 08525/
10/09/2007

125708 M 2013 01707/
13/03/2013

Numărul cererii

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA

PATRIA BANK SA, ŞOSEAUA PIPERA, NR. 42,CLĂDIREA 
GLOBALWORTH PLAZA, ET. 8 ŞI 10,  SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

PATRIA BANK SA, ŞOSEAUA PIPERA, NR. 42,CLĂDIREA 
GLOBALWORTH PLAZA, ET. 8 ŞI 10,SECTOR 2, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

BANCA ROMÂNĂ DE CREDITE ŞI INVESTIŢIIS.A., 
STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 3, PARTER  ŞI ETJ. 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RUSTERSTRASSE 7-9, FRANKFURT 
AM MAIN, 60325, GERMANIA
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Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

047225(2R) 16/07/2031 16 JAKE WOOD ROMINVENT S.A.

046678(2R) 17/05/2031 11 Midea Group Co., LTD. ADRIAN ROSETI

126577(R) 16/02/2031 35 SC LOTUS CENTER SA INTELECT SRL

114916(R) 17/02/2031 1, 35 SC LABOREX SRL INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

114917(R) 17/02/2031 1, 35 SC LABOREX SRL INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

114848(R) 17/02/2031 16, 41 SC EDITURA DIANA SRL CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL

115310(R) 25/02/2031 38, 41 SC CLAS MEDIA SRL

115311(R) 25/02/2031 38, 41 SC CLAS MEDIA SRL

041384(2R) 24/02/2030 9 HP HEWLETT-PACKARD
GROUP LLC.

114466(R) 24/12/2030 35, 41 LIDEEA DEVELOPMENT
ACTIONS SRL

115586(R) 07/03/2031 38, 41 SC ABC PLUS MEDIA SA

115587(R) 07/03/2031 38, 41 SC ABC PLUS MEDIA SA

017458(3R) 24/01/2031 30 WM WRIGLEY JR COMPANY PETOSEVIC SRL

002377(5R) 01/12/2030 5, 30 WM.WRIGLEY JR.COMPANY PETOSEVIC SRL

115502(R) 22/03/2031 32, 35,
39

SC POMBIS SA

115503(R) 22/03/2031 32, 35,
39

SC POMBIS SA

116109(R) 15/04/2031 5, 9,
10, 14,
18, 24,
25, 35,
44

SC LENS CRIS PROD SRL

138509(R) 04/01/2031 37 SC RED GUARD SRL

160672(R) 10/01/2031 4, 6,
35, 39

SC DELTA GAS SEV SRL
SC DELTA GAS BIH SRL
SC DELTA GAS SRL
SC DELTA GAS COV SRL
SC DELTA GAS LNC SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

160721(R) 10/01/2031 4, 6,
35, 39

SC DELTA GAS SEV SRL
SC DELTA GAS BIH SRL
SC DELTA GAS SRL
SC DELTA GAS COV SRL
SC DELTA GAS LNC SRL

123495(R) 01/06/2031 39 SC I.B. CARGO SRL

116494(R) 30/06/2031 35, 38,
39, 40

SC SECONDTEXTILIASAM
2010 SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116637(R) 20/07/2031 7, 8,
10, 11

EDCO ONE CONFORT SRL

007337(5R) 16/02/2031 3 REVLON (SUISSE) SA ROMINVENT S.A.

007790(5R) 26/05/2031 9 JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI
Corporation)

ZMP Intellectual Property SRL

043234(2R) 22/08/2030 5 PFIZER PRODUCTS INC. Cabinet M.Oproiu SRL

119221(R) 03/08/2031 35 SC DELTA SPEED SOLUTIONS
SRL

124939(R) 10/06/2031 9, 38,
41, 42

Talpa Content B.V. RATZA & RATZA SRL

000402(6R) 10/03/2031 3 Unilever IP Holdings B.V. ROMINVENT S.A.

017229(3R) 26/02/2031 25 LEVI STRAUSS & CO ROMINVENT S.A.

107757(R) 18/11/2029 16, 35 LIA LUCIA EPURE

132801(R) 04/07/2031 42 SC MEMIQ SRL

113274(R) 06/10/2030 35, 39 SC PIERROT DECORATIUNI
SRL

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

019466(3R) 26/02/2031 25 LEVIS STRAUSS & CO. ROMINVENT S.A.

017230(3R) 26/02/2031 25 LEVIS STRAUSS & CO. ROMINVENT S.A.

020989(3R) 07/03/2031 43 CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL, INC.

ROMINVENT S.A.

017164(3R) 30/04/2031 25 LEVI STRAUSS & CO ROMINVENT S.A.

047468(2R) 25/06/2031 35 SC VERTIROLL
INTERNATIONAL SRL

045380(2R) 29/11/2030 30, 35 SC PRODLACTA SA

046423(2R) 16/05/2031 5 ALLERGAN, INC. ROMINVENT S.A.
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

116219(R) 11/05/2031 35 SC ELEMAR SRL

045395(2R) 15/02/2031 5, 35,
42, 43,
44, 45

BERLIN CHEMIE AG ROMINVENT S.A.

113771(R) 08/12/2030 35, 41,
42

ITS EVENTS MANAGEMENT
SRL

119048(R) 27/01/2031 12 HANKOOK TIRE WORLDWIDE
CO., LTD.

FRISCH & PARTNERS S.R.L.

107754(2R) 17/12/2029 35, 37 INKARK RETAIL SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

045172(2R) 03/01/2031 7, 16 AB ELECTROLUX DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

119370(R) 10/01/2031 34 SC CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL

CABINET PI ALECU BOGDAN

115787(R) 21/04/2031 41 POPESCU SORIN VASILE

045289(2R) 03/07/2030 25 WOLVERINE OUTDOORS INC Ratza & Ratza

119570(R) 27/01/2031 3, 9,
16, 28,
30, 35,
41

STUDIO PEYO SA FRISCH & PARTNERS S.R.L.

103906(R) 22/07/2029 3 Colgate Palmolive Company DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

039193(2R) 20/07/2029 9, 19,
20, 24,
42

HERMAN MILLER INC DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

126252(R) 26/01/2031 12, 35,
37

SC BICICLETE CICLOP SRL

045787(2R) 05/04/2031 2, 35 FABRYO CORPORATION SRL Ratza si ratza SRL

045788(2R) 05/04/2031 2, 35 FABRYO CORPORATION SRL Ratza si ratza SRL

115280(R) 16/02/2031 39 SC MADO SRL

114768(R) 08/02/2031 41, 42 IVONA SORANA FUNARU

046802(2R) 07/06/2031 33 ALLIED DOMECQ SPIRITS &
WINE LIMITED

Ratza si ratza SRL

046801(2R) 07/06/2031 33 ALLIED DOMECQ SPIRITS &
WINE LIMITED

Ratza si ratza SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

047845(2R) 27/03/2031 28, 35 HASBRO INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

169772(R) 01/02/2031 29 FABKA GROUP SRL

045276(2R) 13/02/2031 30, 35 INTERMARK S.R.L.

047373(2R) 13/02/2031 30, 35 INTERMARK S.R.L.

046911(2R) 13/02/2031 30, 32,
33, 35

INTERMARK S.R.L.

087249(R) 13/07/2027 44 GRUP FLORENCE
NIGHTINGALE HASTANESI
A.Ș.

S.C.P.I MILCEV BURBEA

046913(2R) 13/02/2031 5, 30,
32, 33

INTERMARK S.R.L.

046041(2R) 27/03/2031 28, 35 HASBRO INC SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

046912(2R) 13/02/2031 30, 32,
33

INTERMARK S.R.L.

046914(2R) 13/02/2031 30, 35 INTERMARK S.R.L.

121332(R) 11/04/2031 45 SC INSTANT GUARD SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115908(R) 28/02/2031 1, 17 KCC CORPORATION ROMINVENT S.A.

120219(R) 03/02/2031 5 INTER CHI NATURE SRL ALACARTE IP SRL

112488(R) 06/09/2030 16, 35,
41

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI

115578(R) 03/02/2031 5 INNER CHI NATURE SRL ALACARTE IP SRL

112893(R) 06/09/2030 16, 35,
41

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI

115398(R) 03/03/2031 43 SC ECO TRUST SRL CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE
S.R.L.

109137(R) 26/04/2030 16, 25,
28, 35,
41, 43

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI SRL

120299(R) 07/03/2031 35, 41,
42

SC TEHNIC MEDIA SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

109138(R) 26/04/2030 16, 28,
41

SC COMPANIA DE
EVENIMENTE ZURLI SRL

135370(R) 31/05/2031 29 SAVENCIA SA RATZA & RATZA SRL

171409(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171416(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171425(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171414(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171417(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171420(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171421(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

017765(3R) 05/02/2031 28 NASSAU CO.,LTD. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

171426(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

112912(R) 16/09/2030 16, 35,
42

SC STICK DECO SRL SC NOMENIUS SRL

171412(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

017643(3R) 05/02/2031 30 UNITED BISCUITS (UK)
LIMITED

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

171410(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171411(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171413(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

171419(R) 21/02/2031 41 UNIUNEA ELENA DIN
ROMANIA

140125(R) 03/02/2031 41, 42 CATALIN CONSTANTIN
GUDYNN
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115584(R) 25/02/2031 30 Strauss Coffee B.V. RODALL S.R.L.

047549(2R) 19/07/2031 5 SMITHKLINE BEECHAM
LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

046305(2R) 04/04/2031 29, 30,
32

MARS INCORPORATED PETOSEVIC SRL

046920(2R) 21/02/2031 5, 32 SC APEMIN ZIZIN SA RODALL S.R.L.

011653(4R) 06/10/2030 5 SC BIOFARM SA

052266(2R) 12/07/2030 29, 31,
32, 33,
34, 42,
43, 44,
45

OMV PETROM MARKETING
SRL

102096(R) 14/05/2029 37, 39 OLARU CONSTANTIN
CRISTIAN

110764(R) 29/04/2030 5, 35,
44

VETIMEX S.R.L. CABINET INDIVIDUAL
CARMEN NEACŞU

045713(2R) 08/03/2031 5 LRC PRODUCTS LIMITED PETOSEVIC SRL

116560(R) 08/06/2031 16, 35,
40

SC BEST PRINT SERVICES SA

111000(R) 08/06/2030 35, 36,
37, 41,
43

STOICULESCU VICTOR CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

110846(R) 08/06/2030 35, 36,
37, 41,
43

STOICULESCU VICTOR CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

114249(R) 20/12/2030 41 LIVIU CATALIN CHITES

112323(R) 30/09/2030 19, 35,
37

SC CEMENTARTE SRL ACTA MARQUE AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

118576(R) 17/01/2031 20 SC DEDEMAN SRL CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

118575(R) 17/01/2031 7, 8,
31, 35,
44

SC DEDEMAN SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

118577(R) 17/01/2031 7, 8, 9 SC DEDEMAN SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

118578(R) 17/01/2031 7, 8, 9 SC DEDEMAN SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

117737(R) 21/01/2031 6, 9, 11 SC DEDEMAN SRL CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

117571(R) 17/01/2031 2, 6,
16, 17

SC DEDEMAN SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

116151(R) 28/01/2031 33 SC P.P. DISTRIBUTORS -
ROMANIA SRL

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA ILIE
CIMPOIERU

047561(2R) 07/08/2031 10, 35 SC INTERNEDCAM IMPEX
SRL

ENACHE IP PARTNERS SRL

114906(R) 14/01/2031 35 SC ANCHOR GRUP SA S.C.P.I. MILCEV BURBEA

114905(R) 14/01/2031 35 SC ANCHOR GRUP SA S.C.P.I. MILCEV BURBEA

118574(R) 17/01/2031 7, 8,
31, 35,
44

SC DEDEMAN SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE
INTELECTUALA ALECU
BOGDAN

043262(2R) 27/07/2030 3 HELLENICA SA RATZA & RATZA SRL

115781(R) 10/02/2031 33 SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

116164(R) 03/03/2031 33 SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

040611(2R) 06/12/2029 3, 35,
39

SC LEBON TRADING SRL

045957(2R) 15/03/2031 1, 2,
17, 19,
37

SC ISOMAT ROMANIA SRL

115532(R) 01/02/2031 35, 38,
42

ADSTREAM ROMANIA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

022955(3R) 06/03/2031 7, 8, 9,
12, 37,
42

SC LANDMARK
MANAGEMENT SRL
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117066(R) 23/03/2031 29, 35,
39, 43

IOAN POPA CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

007359(5R) 17/05/2031 30 Intercontinental Great Brands
LLC

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

022633(3R) 02/04/2031 29, 30,
31, 32

Renaissance Capital
Corporation

ZMP Intellectual Property SRL

022212(3R) 19/04/2031 12 THE GOODYEAR TIRE &
RUBBER COMPANY

ZMP Intellectual Property SRL

017042(3R) 25/04/2031 30 NISSIN FOODS HOLDINGS
CO., LTD.

INVENTA AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046868(2R) 08/05/2031 9, 16 ELECTRONIC ARTS INC ROMINVENT S.A.

046869(2R) 08/05/2031 9, 16 ELECTRONIC ARTS INC ROMINVENT S.A.

127909(R) 11/03/2031 38, 39,
45

SC STOICESCU SECURITY
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

047706(2R) 22/02/2031 36 SC PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

047154(2R) 03/07/2031 32, 35,
39, 41

HEINEKEN ROMANIA SA SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

047155(2R) 03/07/2031 32, 35,
39, 41

112228(R) 17/08/2030 24, 25,
35

SC BRATEX SRL DEVIMARK - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

139441(R) 27/01/2031 30, 35,
39

SC PANITRANS SRL RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială

116820(R) 14/02/2031 42, 45 FEDERAŢIA SERVICIILOR DE
SECURITATE

INTELLEMMI CONSULT SRL

162864(R) 16/02/2031 22, 23,
24, 25,
26, 27,
35

SC ROMTEXTIL SA APPELLO BRANDS SRL

HEINEKEN ROMANIA SA SIMION & BACIU-CONSILIERE 
INPROPRIETATE
INTELECTUALA SRL
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116640(R) 07/02/2031 9 SC TCA DISTRIBUTION GRUP
SRL

117010(R) 20/07/2031 41 OLGA FLORENTINA GUDYNN
CATALIN CONSTANTIN
GUDYNN

114985(R) 16/02/2031 3, 5 GHEORGHIEV SLAVI COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

046532(2R) 25/04/2031 32 THE COCA-COLA COMPANY Ratza si ratza SRL

115583(R) 23/02/2031 16, 38,
41, 42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

115813(R) 25/02/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

114283(R) 18/02/2031 43 WINZELBERG DANIEL ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL

115812(R) 25/02/2031 16, 35,
38, 41,
42

PRO TV SRL Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere
în Proprietate Intelectuală SRL

141149(R) 02/03/2031 42 SC ROYALBIT SRL

122415(R) 16/03/2031 30 Unilever IP Holdings B.V. ROMINVENT S.A.

120938(R) 18/03/2031 44 GHEORGHIEV SLAVI COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

119044(R) 21/03/2031 9, 35,
36, 38,
41, 42

SC J.B.E. MANAGEMENT
CONSULTANCY AND INVEST
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

115925(R) 28/03/2031 7, 37,
42

SC ONEX CONCEPT SRL

116014(R) 11/04/2031 44 SC DONNA MEDPLUS SRL SC NOMENIUS SRL

116211(R) 20/04/2031 20 SC ARCHWOOD DESIGN 09
SRL

SC NOMENIUS SRL

123030(R) 20/04/2031 25 NEW BALANCE ATHLETICS
INC.

ZMP Intellectual Property SRL

118634(R) 27/10/2031 35, 42 ANICUŢA ALINA ANDREI

130768(R) 03/08/2031 30 SC CICOM SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

118635(R) 27/10/2031 35, 42 ANICUŢA ALINA ANDREI
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019739(3R) 06/02/2031 25 VICTORIA'S SECRET STORES
BRAND MANAGEMENT, LLC

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

022210(3R) 19/02/2031 3 HFC PRESTIGE
INTERNATIONAL HOLDING
SWITZERLAND Sarl

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

116152(R) 28/01/2031 33 SC P.P. DISTRIBUTORS -
ROMANIA SRL

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA ILIE
CIMPOIERU

045745(2R) 05/02/2031 16, 31,
32, 33,
35, 42,
43, 44,
45

CLAUDIU NECSULESCU CABINET ND GAVRIL SRL

048353(2R) 05/02/2031 29, 35 AGROELECTRICA S.A.

116782(R) 01/06/2031 29 PETCU GHEORGHE

119819(R) 17/05/2031 30, 35,
39, 42

SC ERIKA SRL

045882(2R) 12/12/2030 16, 35,
39, 40

SC AFACERI POLIGRAFICE
SRL

116451(R) 16/05/2031 18, 25,
35, 39

SC DAIGORO SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116452(R) 16/05/2031 1, 2, 3,
16, 17,
19, 35,
39

SC SARCOM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

018225(3R) 12/04/2031 30 AUSTRALASIAN
CONFERENCE ASSOCIATION
LIMITED cunoscuta ca
SANITARIUM HEALTH FOOD
COMPANY

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

140294(R) 10/05/2031 41, 42 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
OLIMPIC TEAM / ASOCIAŢIA
CLUB SPORTIV ECHIPA
OLIMPIC

017236(3R) 30/04/2031 25 GAP (ITM) INC CABINET M OPROIU
SRL CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1245

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

045133(2R) 18/01/2031 5 BALKANPHARMA DUPNITSA
AKTSIONERNO DRUJESTVO
SOPHARMA AD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116202(R) 19/01/2031 41 SB ADVANCED SYSTEMS LTD MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

115349(R) 18/02/2031 43, 45 ASOCIATIA SOMARO -
MAGAZINUL SOCIAL

ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA

116201(R) 19/01/2031 41 SB Advanced Systems Ltd MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116200(R) 19/01/2031 41 SB ADVANCED SYSTEMS LTD MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

045406(2R) 29/01/2031 30 PAK GIDA URETIM VE
PAZARLAMA ANONIM SIRKETI

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

126531(R) 19/01/2031 41 SB Advanced Systems Ltd MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

045280(2R) 13/02/2031 35, 36 GRANT THORNTON
INTERNATIONAL LIMITED

CABINET M OPROIU SRL

167748(R) 19/01/2031 41 SB Advanced Systems Ltd MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

115427(R) 02/03/2031 39, 43 SC BUCATEPEROATE SRL

111335(R) 21/06/2030 9, 16,
35, 41,
42

SC WOLTERS KLUWER
ROMÂNIA SRL

114967(R) 24/01/2031 43 SC ASTRA VEST SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA

117655(R) 24/08/2031 30, 35 ORGANIZATIA UMANITARA
CONCORDIA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

114776(R) 25/01/2031 25 SC ATELIERELE PEGAS SRL ALACARTE IP SRL

117656(R) 24/08/2031 30, 35 ORGANIZATIA UMANITARA
CONCORDIA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115976(R) 17/02/2031 41 ELENA FRANCISC S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

117603(R) 22/06/2031 44 CABINET STOMATOLOGIC
DR. MORARU GRIGORE

SC NOMENIUS SRL
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114971(R) 20/05/2031 29, 35,
39

SC EXPO CARM SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU

114933(R) 05/01/2031 5 ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S.

018052(3R) 04/04/2031 29, 30,
32, 35,
37, 42,
43

McDonald's Corporation ROMINVENT S.A.

018218(3R) 04/04/2031 29, 30 MC DONALD'S CORPORATION ROMINVENT S.A.

018050(3R) 04/04/2031 29, 30,
32, 35,
37, 42,
43

McDonald's Corporation ROMINVENT S.A.

018051(3R) 04/04/2031 29, 30,
32, 35,
37, 42,
43

McDonald's Corporation ROMINVENT S.A.

016917(3R) 11/12/2030 29, 30 MARS INCORPORATED PETOSEVIC S.R.L.

115683(R) 17/02/2031 30 SC PAN FOOD SRL CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

112036(R) 26/07/2030 9, 35,
42

SC TOTAL SOFT SA S.C.P.I. MILCEV BURBEA

110998(R) 07/06/2030 28, 35 SC NORIEL IMPEX SRL

112035(R) 22/07/2030 3, 35,
39, 40

SC SIMPLU SRL BRAND LEADER SRL

113044(R) 27/09/2030 9, 11,
35, 37,
38, 39,
41, 42,
43, 44

SC FILIALA DE INTRETINERE
SI SERVICII ENERGETICE
ELECTRICA SERV SA

016420(3R) 04/08/2030 33 SC ZAREA SA RODALL S.R.L.

119548(R) 18/01/2031 16, 35,
41, 42

S.C. OAMENI SI COMPANII
S.R.L.

CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

115947(R) 26/04/2031 9, 16,
35, 41,
42

SC MUSO SRL

117555(R) 18/04/2031 1, 5,
17, 35

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
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116454(R) 30/03/2031 35 SC KARD FARM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

114736(R) 17/02/2031 35, 38,
39, 40

COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA

115401(R) 07/03/2031 35, 38,
39, 40

COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA

115402(R) 07/03/2031 35, 38,
39, 40

COMPANIA NATIONALA
POSTA ROMANA SA

116524(R) 28/03/2031 6, 11,
20, 21,
35, 39

SC TEMPOSANIT SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

116124(R) 09/05/2031 39, 41,
43

SC PANORAMIC BUSINESS
SRVICE (PBS) SRL

114527(R) 19/01/2031 32, 35 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.
k.

CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

116075(R) 09/05/2031 35 SC CHROMATIC PROPERTIES
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115771(R) 13/04/2031 30, 35,
39, 40

SC ROHOFER SRL AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL

116956(R) 18/03/2031 32, 33,
35

HEINEKEN ROMANIA SA SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

114558(R) 05/04/2031 35 CARAMALAU SANDA

046377(2R) 23/04/2031 30, 35,
39

YEZYL HOLDINGS LIMITED Cosmovici și Asociații SRL

018190(3R) 06/02/2031 25 EXPRESS, LLC CABINET M OPROIU
SRL CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA

112753(R) 06/09/2030 33 SC ZAREA SA SC RODALL SRL

135786(R) 12/05/2031 11, 35,
39

SC DABLEROM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1248

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

135785(R) 12/05/2031 11, 35,
39

SC DABLEROM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

120523(R) 13/04/2031 30, 35,
43

MELICHIAN AGOP-LEON

045150(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046231(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

045154(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

045148(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

045156(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046232(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

045155(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

045152(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

116002(R) 03/02/2031 38, 41,
45

PFA MANOLEA IONUT
BOGDAN

114760(R) 04/02/2031 5, 32 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

133948(R) 11/02/2031 29 SC AGRICOLA
INTERNATIONAL SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

117510(R) 19/04/2031 20, 24,
27, 35,
37, 42

SC FUNKY JUNKY ART SRL SC ŢUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP SRL

117660(R) 29/04/2031 35 SC DA YIE IMPEX SRL

116277(R) 09/05/2031 44 SC ARCADIA POLICLINIC SRL

116055(R) 09/05/2031 44 SC ARCADIA POLICLINIC SRL

116285(R) 09/05/2031 41 SC ARCADIA HOSPITAL SRL

116271(R) 09/05/2031 44 SC ARCADIA HOSPITAL SRL
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123016(R) 10/08/2031 16, 35,
39, 41

STURZA ELENA S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

116001(R) 03/02/2031 35, 38,
41, 42,
45

PFA MANOLEA IONUT
BOGDAN

017025(3R) 06/02/2031 25 ABERCROMBIE & FITCH
EUROPE Sagl

119556(R) 10/02/2031 7, 12 FAIRFIELD MANUFACTURING
COMPANY, INC.

ROMINVENT SA

115867(R) 05/04/2031 44 BALTATEANU SILVIU

141679(R) 24/02/2031 7, 12,
16, 35

SC IPSO SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115664(R) 14/04/2031 33 SC DOMENIUL COROANEI
SEGARCEA SRL

CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

006981(5R) 05/04/2031 5 SC TERAPIA SA

119592(R) 03/05/2031 29 Parmalat S.p.A. ROMINVENT S.A.

000347(6R) 25/10/2030 7, 9,
11, 17

SNA HOLDINGS INC ROMINVENT S.A.

120986(R) 20/05/2031 9, 42 ICIA INCDO-INOE 2000
INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU INSTRUMENTATIE
ANALITICA

116088(R) 31/05/2031 44 DIACONU GEORGIANA LIVIA

119316(R) 08/02/2031 32, 33,
39, 43

SC TRANSYLVANIA HOTELS
SRL

LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

115133(R) 31/01/2031 37, 39,
40

SC FLORICON SALUB SRL BRAND LEADER S.R.L.

046167(2R) 29/03/2031 3, 9,
12, 14,
16, 18,
25, 26,
35, 37

H-D U.S.A., LLC DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

045504(2R) 02/03/2031 5 AMGEN INC ZMP Intellectual Property SRL

017895(3R) 07/05/2031 6, 7, 8,
9, 20,
35, 37,
42

SATURN SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

007357(5R) 13/03/2031 1, 5, 31 ELI LILLY AND COMPANY ZMP Intellectual Property SRL
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022622(3R) 12/02/2031 37 OTIS ELEVATOR COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

112799(R) 30/09/2030 35, 36,
42

MARINEL - CĂTĂLIN
PRISCORNITA

AGENŢIA DE P.I. TAS SRL

104011(R) 10/06/2029 35 SC ARTCON UNIC SRL

046860(2R) 05/03/2031 1, 5,
29, 30,
31, 32

AGRANA ROMANIA S.R.L.

045346(2R) 05/03/2031 1, 5,
29, 30,
31, 32,
35, 39

AGRANA ROMANIA SRL

045709(2R) 08/03/2031 3 GLYSOLID GESELLSCHAFT
MBH

RODALL S.R.L.

052576(2R) 07/05/2031 12, 37 FORD MOTOR COMPANY

047219(2R) 07/05/2031 12, 37 FORD MOTOR COMPANY

105534(R) 09/10/2029 35, 36,
41

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

119226(R) 15/02/2031 7, 12 FAIRFIELD MANUFACTURING
COMPANY, INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

108296(R) 26/03/2030 5 THERAMEX HQ UK LIMITED ROMINVENT S.A.

116588(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

108298(R) 26/03/2030 5 THERAMEX HQ UK LIMITED ROMINVENT S.A.

045149(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

115784(R) 21/02/2031 9, 16,
30, 35,
36, 38,
41, 42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

045153(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

045151(2R) 01/02/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

018189(3R) 06/02/2031 25 THE LIMITED LLC (a Delaware
limited liability company)

ROMINVENT S.A.

116675(R) 18/05/2031 5 SC ROPHARMA SA CABINET M OPROIU SRL
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115580(R) 10/02/2031 30 STRAUSS COFFEE BV RODALL S.R.L.

046919(2R) 28/05/2031 5 SC ROPHARMA SA CABINET M OPROIU SRL

116042(R) 28/03/2031 5, 35 SMARANDA VASILICA

018837(3R) 24/07/2031 29, 30 MARS INCORPORATED PETOSEVIC SRL

019045(3R) 07/05/2031 43 CHOICE HOTELS
INTERNATIONAL,INC.

ROMINVENT S.A.

117789(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

117790(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

117813(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

116587(R) 02/03/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

139827(R) 31/01/2031 13 SC TOHAN SA

116579(R) 07/01/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

116578(R) 07/01/2031 16, 35,
40, 41,
42

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045582(2R) 26/02/2031 35, 38,
41, 42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

121065(R) 05/07/2031 7, 8, 9,
11, 21

SC JUGUAR IMP SRL

105391(R) 09/10/2029 21 DEM ELECTRONICS SRL

115313(R) 18/01/2031 16, 35,
41, 42

OAMENI ŞI COMPANII SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

117205(R) 18/01/2031 16, 35,
41, 42

OAMENI ŞI COMPANII SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

119547(R) 18/01/2031 16, 35,
41, 42

OAMENI ŞI COMPANII SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU
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039074(2R) 22/06/2029 30, 35 ORKLA FOODS ROMANIA SA

126576(R) 16/02/2031 35 SC LOTUS CENTER SA SC INTELECT SRL

050684(2R) 22/02/2031 2 SC POLICOLOR SA

116453(R) 27/05/2031 19, 20,
35

SC ECOKIT SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

049472(2R) 13/02/2031 32, 35,
39

VIOREL MICULA

048511(2R) 13/02/2031 32, 35,
39

VIOREL MICULA

048582(2R) 13/02/2031 32, 35,
39

VIOREL MICULA

048581(2R) 13/02/2031 32, 35,
39

VIOREL MICULA

121292(R) 29/03/2031 18, 25 EMILIA-GABRIELA IANCU NOMENIUS SRL

163732(R) 22/07/2039 9, 37 ALCOHOL
COUNTERMEASURE
SYSTEMS (INTERNATIONAL)
INC.

PETOSEVIC SRL

163686(R) 23/02/2031 16, 35,
39

SC VECTOR INTERNATIONAL
SRL

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

007132(5R) 25/07/2031 17 SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES LTD

ROMINVENT S.A.

115881(R) 11/04/2031 17, 19,
37

SC ESPRIT GROUP SRL

113639(R) 22/09/2030 35, 36,
41, 43

MEGA MALL BUCUREȘTI SRL CABINET INDIVIDUAL
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA IRINA
ALBUSEL

116077(R) 30/05/2031 37, 39,
44

PIETE PREST SA

119607(R) 21/03/2031 9, 20,
30, 43

STRAUSS COFFEE BV RODALL S.R.L.

046722(2R) 17/05/2031 34 EMPRESA CUBANA DEL
TABACO (CUBATABACO)

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

022640(3R) 09/07/2031 33 CORPORACION HABANOS SA SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

022782(3R) 09/07/2031 33 CORPORACION HABANOS SA SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

046723(2R) 17/05/2031 34 CORPORACION HABANOS SA SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

046724(2R) 17/05/2031 34 CORPORACION HABANOS SA SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

125459(R) 30/03/2031 16, 35,
38, 41,
44, 45

SC HELP NET FARMA SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116024(R) 14/03/2031 16, 35,
38, 41,
44, 45

SC HELP NET FARMA SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

118694(R) 19/09/2031 30, 39 MOARA CIBIN S.A.

115207(R) 11/08/2030 29, 30,
31, 35,
39

SOLINA ROMANIA SRL

114797(R) 11/08/2030 31, 35,
39

SOLINA ROMANIA SRL

002441(3R) 10/03/2031 16 KOH-I-NOOR HARDTMUTH AS RATZA & RATZA SRL

112618(R) 23/09/2030 28, 41,
42, 43

HUSAM DUHAIR APOSTOL SALOMIA P.F.A.

114685(R) 19/01/2031 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

120298(R) 15/02/2031 30, 35 SC ABC SRL CABINET ENPORA

115777(R) 01/02/2031 35 SC FEROPLAST SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

114611(R) 11/08/2030 29, 30,
31, 35,
39

SOLINA ROMANIA SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

114281(R) 15/12/2030 35, 41 NICOLAE MORARESCU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115600(R) 22/03/2031 28 SC D-TOYS S.R.L

121452(R) 21/03/2031 12, 16,
35, 36,
37, 39

SC COM DIVERS LOGISTIC
SRL

115371(R) 23/02/2031 33 SC VIILE BUDUREASCA SRL CABINET M OPROIU SRL

117169(R) 21/03/2031 35 DANIELA POPA BOGDAN ALECU

115442(R) 17/03/2031 35, 41 SORANA-MIHAELA CIRSTEA CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

115815(R) 01/03/2031 8, 11,
20, 21,
35, 37

SC ADVERT MARKETING SRL

115717(R) 25/02/2031 35 SC ELETERM SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

116908(R) 29/04/2031 30, 35,
43

STARBUCKS CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

123116(R) 22/09/2031 45 SC ROMGUARD CONSULTING
SRL

112820(R) 04/10/2030 35, 37,
41

JUDETUL CLUJ

105181(R) 17/04/2029 16, 35,
39, 40,
41

MAGYAR
MEDIASZOLGALTATAST
TAMOGATO KOZPONT
NONPROFIT KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG

115281(R) 28/02/2031 41 SC TNT DEMOLARI SRL

129124(R) 11/03/2031 30, 32,
35

DARIUSZ MICHALCZEWSKI VALENTIN BEREA

115974(R) 10/01/2031 4, 6,
35, 39

SC DELTA GAS SRL
SC DELTA GAS COV SRL
SC DELTA GAS LNC SRL
SC DELTA GAS BIH SRL
SC DELTA GAS SEV SRL

114619(2R) 23/11/2030 29, 30,
31, 35,
39

SOLINA ROMANIA SRL
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expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

114624(R) 03/12/2030 29, 30,
31, 35,
39

SOLINA ROMANIA SRL

117748(R) 22/03/2031 29 SC DELACO DISTRIBUTION
SA

MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.

117172(R) 31/03/2031 35 SC FAIR SPIRIT SHIPPING
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

114469(R) 10/01/2031 4, 6,
35, 39

SC DELTA GAS SRL
SC DELTA GAS COV SRL
SC DELTA GAS LNC SRL
SC DELTA GAS SEV SRL
SC DELTA GAS BIH SRL

045966(2R) 22/03/2031 9, 35,
37, 42

SC GMB COMPUTERS SRL BRAND LEADER S.R.L.

115650(R) 04/04/2031 29, 30 SC PERENA PROD SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

111190(R) 12/08/2030 4, 7, 12 MANN+HUMMEL PUROLATOR
FILTERS LLC

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

115649(R) 01/04/2031 25, 35,
39

SC WOOD BRIDGE SRL

116462(R) 07/04/2031 29, 35 SC MARCEL SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

123457(R) 11/04/2031 41 SC EXCES MUSIC SRL

123456(R) 11/04/2031 41, 43 SC EXCES MUSIC SRL

113556(R) 07/10/2030 35, 41 EXPERT TEK CONSTRUCT
S.R.L.

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116438(R) 10/05/2031 6 SC OLINT COM SRL

116434(R) 10/05/2031 6 SC OLINT COM SRL

117120(R) 10/05/2031 6 SC OLINT COM SRL

116371(R) 10/05/2031 6 SC OLINT COM SRL

116437(R) 26/05/2031 1 SC OLINT COM SRL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1256

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

171937(R) 15/04/2021 7, 39,
40, 42,
45

SC VIVANI SALUBRITATE SA

115887(R) 21/04/2031 3, 16,
35, 38

MIREL-COSMIN DINCĂ
HAGEA COSTIN-CRISTIAN

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

073245(2R) 01/02/2031 35 SC REWE ROMANIA SRL ROMINVENT S.A.

043623(2R) 09/03/2031 16, 18,
28, 35

DIVERTA ONLINE S.R.L.

045769(2R) 21/03/2031 32, 35 SC APEMIN TUSNAD SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

046733(2R) 21/03/2031 32, 35 SC APEMIN TUSNAD SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA



7. RETRAGERI ŞI LIMITĂRI LA CERERE



RETRAGERI
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2016 07131 21/10/2016 150741 SCUFIŢA ROŞIE SC ANGELLI

SPUMANTE &
APERITIVE SRL, BD.
IULIU MANIU NR.
341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 01525 25/02/2021 DIRECT.BEAUTY DIRECT BEAUTY
NETWORK S.R.L, STR.
POIANA CU ALUNI,
NR. 6, CAMERA NR.
1, BL. 17, SC. 3, ET.
4, AP. 89, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2020 07492 19/10/2020 ROMDAC SC AUTO GROUP
C.M.B. SRL, STR.
TRIBUNUL ANDREICA
NR. 2 A, JUDEŢ ARAD,
ARAD, 31032, ARAD,
ROMANIA

M 2021 00928 07/02/2021 PROASPETE la noi PROFI ROM FOOD
S.R.L., CALEA SEVER
BOCU 31, JUD. TIMIS,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

M 2021 00469 22/01/2021 3MSOLVENCY
CAPITAL IFN SA

3MSOLVENCY
CAPITAL IFN SA,
CALEA VICTORIEI
NR. 2, SC. B, ET.
5, AP. 23, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 02431 24/03/2021 Vin MITITELU DANIELA,
STR. ŞOSEAUA
FABRICA DE
GLUCOZĂ NR.6-8,
BL. 13, SC.A,
AP.26, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 01298 24/02/2021 minifashion.ro CRISTINA GROSU,
STR. VIRTUTII 15,
R6A, SC. 4, AP.
116, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060783,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 01305 24/02/2021 Mini Fashion CRISTINA GROSU,

STR. VIRTUTII 15,
BL. R6A, SC. 4, AP
116, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060783,
ROMANIA

M 2013 00034 07/01/2013 CARAIBI Unilever N.V. ,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE
DE JOS

M 2020 00686 31/01/2020 Crème d’Or ROMANIA
HYPERMARCHE
SA, ȘOS. DUDEȘTI-
PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR
3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2020 04293 24/06/2020 JAMBHALA SC ASIA FUSION SRL,
STR. JEAN LOUIS
CALDERON NR. 33,
CAMERELE NR. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 18, 19, 20, 21, 22,
24, ŞI 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2020 09021 14/12/2020 Familia - revistă de
cultură

MIRCEA PRICĂJAN,
STR. ORIZONT 2, NR.
1098, JUD. BIHOR,
PALEU, 417166,
BIHOR, ROMANIA



LIMITĂRI LA CERERE
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2020 03145 / DONA LOGISTICA SA 5 - Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

5 - modificată
35 -
neschimbată

M 2020 03163 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

ALEXANDRA PĂUCĂ 30 - Prăjituri cu căpşuni, Dulciuri cu căpşuni,
Dulciuri pentru decorarea aranjamentelor de
fructe proaspete (căpşuni), Căpşuni glazurate
cu ciocolată, Căpşuni glazurate cu caramel,
Căpşuni acoperite cu bomboane.
31 - Căpşuni proaspete, Aranjamente de
fructe proaspete (căpşuni), Aranjamente din
flori proaspete împreună cu fructe proaspete
(căpşuni).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

30 - modificată
31 - modificată
35 -
neschimbată

M 2020 03217 / SC GUZEL YURT SRL 35 - Publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, administrare a

35 - modificată
43 - modificată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

afacerilor pentru restaurante., toate acestea cu
specific turcesc.
43 - Restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, organizare de cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță., toate
acestea cu specific turcesc.

9 - modificată
35 - modificată
39 - modificată
43 - modificată

M 2020 04557 / ENACHE IP PARTNERS SRL TEODOR-CRISTIAN RADA 9 - Aplicații software, aplicații mobile, aplicații
software de calculator, descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, publicații
electronice descărcabile, cu excluderea
produselor în legătură cu programe de fidelizare
a clienţilor.
35 - Servicii de publicitate, marketing și
promovare, cu excluderea serviciilor în legătură
cu programe de fidelizare a clienţilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, cu
excluderea serviciilor în legătură cu programe
de fidelizare a clienţilor.
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

43 - Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, cu excluderea serviciilor în
legătură cu programe de fidelizare a clienţilor.

M 2020 06925 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

9 - publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile
16 - Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative tipărite,
publicaţii promoţionale tipărite, publicaţii
periodice tipărite, publicaţii de reclame tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic şi de instruire (cu
exceptia aparatelor), reviste cu program tv.
35 - Publicitate, promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de
publicaţii publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii/publicaţii
online, pentru terţi, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
servicii publicitare privind ziarele, publicitate în
reviste, brosuri şi ziare, publicitate televizată,

9 - modificată
16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
41 -
neschimbată
42 - modificată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

publicitate radio şi de televiziune, productie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
şi reclamă prin intermediul televiziunii, radioului
şi presei, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,
producţie şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
şi reclamă, închiriere de spatiu publicitar
şi material publicitar, producţie de material
publicitar şi anunturi publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în retele informatice,
concepere, realizare, producţie de material
publicitar, închirieri de spatiu publicitar, furnizare
de spaţii publicitare, producţie de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spatiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie de
publicitate, consultanţă privind publicitatea în
presă, închirieri de spatiu publicitar pe internet,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

publicitate, servicii de redacţie în scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate online într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spatiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
analiza reactiei la publicitate şi cercetare de
piată, punere la dispozitie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a retelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la şite-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o retea de comunicatii online pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, inchirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, transmisie online de
publicaţii electronice, emisiuni televizate
(transmisie), difuzare de programe de
televiziune, difuzarea la radio şi televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, difuzare de informaţii financiare/
economice prin intermediul televiziunii,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin retele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
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difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
si alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune
de continut audiovizual şi multimedia pe
internet, transmisie de programe de radio
şi televiziune prin satelit, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online, flux
continuu (streaming) de date , difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia online unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
transmitere şi punere în comun (sharing) de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio,
servicii de agenţii de presă, furnizarea accesului
la baze de date, publicaţii electronice, reţele de
computere şi internet, furnizarea accesului la
fotografii, informaţii interactive furnizate online
din baze de date computerizate sau de pe
internet, informaţii în domeniul ştirilor, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, asigurare de acces şi închiriere
de timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii online, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
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bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri.
41 - Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, editare de
publicaţii, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite, publicare multimedia a ziarelor,
revistelor, a jurnalelor, furnizare de publicaţii
electronice, nedescărcabile, servicii de publicare
online, servicii de publicare de text electronic,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii online, publicare online
de ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte (altele decât cele
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publicitare) sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite
(cu excepţia celor publicitare) în format
electronic pe internet, furnizare de publicaţii
electronice (care nu se pot descărca), servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare online de cărţi şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de texte şi imagini,
inclusiv in format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau
de pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-
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o reţea online de calculatoare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conţine informaţii
extrase din ziare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune si
televiziunea prin cablu, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, furnizare de programe
televizate de ştiri nedescărcabile, producţie
de programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune
cu plată, programe de televiziune prin cablu
(programare), producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
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programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, stabilirea grilei de programe
de televiziune (programare), planificarea
programelor de radio şi de televiziune, servicii
de educaţie furnizate prin programe de
televiziune, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
prezentatori de radio şi de televiziune, pregătire
şi producţie de programe de radio şi televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video şi televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
servicii de programe de ştiri pentru radio
sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, furnizare simultană
a unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, nedescărcabile, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
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montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
42 - servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie, sisteme de
televiziune prin cablu şi fibră optică, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire de
spaţiu de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse şi servicii, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe siteurile web (servicii de tehnologia
informaţiei), proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-
urilor pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe
pentru programarea de aplicaţii, proiectarea,
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administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din internet, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
şi servicii, proiectare de pagini web, inclusiv
proiectare de pagini web pentru utilizare pe
internet, proiectare şi furnizare de pagini
principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii
on-line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare şi
dezvoltare de pagini web pe internet, proiectare
grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, instalare de pagini web pe internet,
inclusiv pentru terţi, design, desene şi texte la
comandă, toate pentru compilarea de pagini
web pentru internet, proiectare, desen şi
redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare
de programe de prelucrare a datelor şi/sau
fişierelor de date (inclusiv pagini multimedia
şi pagini principale) pentru terţi, creare şi
actualizare de pagini principale pentru reţele de
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calculatoare, proiectare, elaborare şi creare de
pagini diseminate prin reţele de calculatoare,
furnizare de pagini principale şi/sau adrese
poştale electronice pentru terţi, creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare
de site-uri web, servicii de consultanţă în
domeniul creării, dezvoltării, administrării şi
utilizării paginilor web, servicii de consiliere
în domeniul creării, dezvoltării, administrării
şi utilizării site-urilor web şi servicii online,
consultanţă profesională şi asistenţă pentru
crearea de site-uri web statice şi dinamice,
furnizare de programe de calculator în reţele
de date, în special pe internet şi world wide
web, consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, design
de site-uri web, actualizarea paginilor web
pentru terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea şi întreţinerea de
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pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date,
fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate,
creare, programare, proiectare întreţinere
şi actualizare de pagini web, închiriere
de aplicaţii informaţii, crearea de aplicaţii
informatice, proiectare, dezvoltarea, actualizare
şi întreţinerea bazelor de date, reconstrucţie de
sisteme de baze de date, pentru alte persoane,
servicii de stocare electronică pentru arhivare
de baze de date, imagini şi alte date electronice,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestionarea bazelor de date, dezvoltare,
actualizare şi întreţinere de software şi sisteme
de baze de date

M 2020 06926 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

9 - publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile
16 - Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative tipărite,
publicaţii promoţionale tipărite, publicaţii
periodice tipărite, publicaţii de reclame tipărite,
reviste (publicaţii periodice), ziare, reviste
ca suplimente la ziare, buletine informative
(tipărituri), material didactic şi de instruire (cu
exceptia aparatelor), reviste cu program tv.

9 - modificată
16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
41 -
neschimbată
42 - modificată
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35 - Publicitate, promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de
publicaţii publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii/publicaţii
online, pentru terţi, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
servicii publicitare privind ziarele, publicitate în
reviste, brosuri şi ziare, publicitate televizată,
publicitate radio şi de televiziune, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
şi reclamă prin intermediul televiziunii, radioului
şi presei, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,
producţie şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
şi reclamă, închiriere de spaţiu publicitar
şi material publicitar, producţie de material
publicitar şi anunturi publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în retele informatice,
concepere, realizare, producţie de material
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publicitar, închirieri de spaţiu publicitar, furnizare
de spaţii publicitare, producţie de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie de
publicitate, consultanţă privind publicitatea în
presă, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de redacţie în scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate online într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
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web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
analiza reacţiei la publicitate şi cercetare de
piată, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spaţii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii online pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
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pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, transmisie online de
publicaţii electronice, emisiuni televizate
(transmisie), difuzare de programe de
televiziune, difuzarea la radio şi televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, exploatarea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, difuzare de informaţii financiare/
economice prin intermediul televiziunii,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
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televiziune, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, servicii de informare prin
radio, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune
de conţinut audiovizual şi multimedia pe
internet, transmisie de programe de radio
şi televiziune prin satelit, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online, flux
continuu (streaming) de date , difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia online unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
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transmitere şi punere în comun (sharing) de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio,
servicii de agenţii de presă, furnizarea accesului
la baze de date, publicaţii electronice, reţele de
computere şi internet, furnizarea accesului la
fotografii, informaţii interactive furnizate online
din baze de date computerizate sau de pe
internet, informaţii în domeniul ştirilor, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, asigurare de acces şi închiriere
de timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii online, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, difuzare de reportaje de către
agenţii de ştiri.
41 - Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice,
publicare de ziare, de reviste, de buletine
informative, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, editare de
publicaţii, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite, publicare multimedia a ziarelor,
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revistelor, a jurnalelor, furnizare de publicaţii
electronice, nedescărcabile, servicii de publicare
online, servicii de publicare de text electronic,
publicarea de materiale multimedia online,
servicii pentru publicarea buletinelor informative,
furnizare de publicaţii online, publicare online
de ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte (altele decât cele
publicitare) sub formă de mijloace electronice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite
(altele decât cele publicitare) în format
electronic pe internet, furnizare de publicaţii
electronice (care nu se pot descărca), servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare online de cărţi şi
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reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicaţii electronice dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de texte şi imagini,
inclusiv in format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau
de pe internet care pot fi consultate, servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-
o reţea online de calculatoare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conţine informaţii
extrase din ziare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune si
televiziunea prin cablu, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, furnizare de programe
televizate de ştiri nedescărcabile, producţie
de programe de televiziune prin cablu, servicii
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de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune
cu plată, programe de televiziune prin cablu
(programare), producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, servicii privind ghidul programelor de
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, stabilirea grilei de programe
de televiziune (programare), planificarea
programelor de radio şi de televiziune, servicii
de educaţie furnizate prin programe de
televiziune, furnizare de filme şi de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
prezentatori de radio şi de televiziune, pregătire
şi producţie de programe de radio şi televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video şi televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
servicii de programe de ştiri pentru radio
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sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, furnizare simultană
a unor programe de televiziune pe mai multe
posturi, nedescărcabile, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.
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42 - servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie, sisteme de
televiziune prin cablu şi fibră optică, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire de
spaţiu de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse şi servicii, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-
urilor pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe
pentru programarea de aplicaţii, proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din internet, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
şi servicii, proiectare de pagini web, inclusiv
proiectare de pagini web pentru utilizare pe
internet, proiectare şi furnizare de pagini
principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii
on-line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare şi
dezvoltare de pagini web pe internet, proiectare
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grafică pentru compilare de pagini web pe
internet, instalare de pagini web pe internet,
inclusiv pentru terţi, design, desene şi texte la
comandă, toate pentru compilarea de pagini
web pentru internet, proiectare, desen şi
redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare
de programe de prelucrare a datelor şi/sau
fişierelor de date (inclusiv pagini multimedia
şi pagini principale) pentru terţi, creare şi
actualizare de pagini principale pentru reţele de
calculatoare, proiectare, elaborare şi creare de
pagini diseminate prin reţele de calculatoare,
furnizare de pagini principale şi/sau adrese
poştale electronice pentru terţi, creare,
proiectare, dezvoltare, consultare, găzduire,
administrare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare
de site-uri web, servicii de consultanţă în
domeniul creării, dezvoltării, administrării şi
utilizării paginilor web, servicii de consiliere
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în domeniul creării, dezvoltării, administrării
şi utilizării site-urilor web şi servicii online,
consultanţă profesională şi asistenţă pentru
crearea de site-uri web statice şi dinamice,
furnizare de programe de calculator în reţele
de date, în special pe internet şi world wide
web, consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, design
de site-uri web, actualizarea paginilor web
pentru terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea şi întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date,
fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate,
creare, programare, proiectare întreţinere
şi actualizare de pagini web, închiriere
de aplicaţii informaţii, crearea de aplicaţii
informatice, proiectare, dezvoltarea, actualizare
şi întreţinerea bazelor de date, reconstrucţie de
sisteme de baze de date, pentru alte persoane,
servicii de stocare electronică pentru arhivare
de baze de date, imagini şi alte date electronice,
proiectare şi dezvoltare de software pentru
gestionarea bazelor de date, dezvoltare,
actualizare şi întreţinere de software şi sisteme
de baze de date
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M 2020 07583 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

9 - publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
care pot fi descărcate, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicaţii
electronice descărcabile sub formă de reviste,
Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16 - Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35 - Publicitate, promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de
publicaţii publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii/publicaţii
online, pentru terţi, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu

9 - modificată
16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
41 -
neschimbată
42 - modificată
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publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
servicii publicitare privind ziarele, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, publicitate televizată,
publicitate radio şi de televiziune, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
şi reclamă prin intermediul televiziunii, radioului
şi presei, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,
producţie şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, calcularea cotei de audientă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
şi reclamă, închiriere de spaţiu publicitar
şi material publicitar, producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
concepere, realizare, producţie de material
publicitar, închirieri de spaţiu publicitar, furnizare
de spaţii publicitare, producţie de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie de
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publicitate, consultantă privind publicitatea în
presă, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de redacţie în scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
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de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
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computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, difuzare de informaţii financiare/
economice prin intermediul televiziunii,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
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difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, difuzarea de informaţii prin
intermediul radioului, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de informaţii financiare/
economice prin radio, difuzare radiofonică
de informaţii şi alte programe, servicii de
radiodifuziune sonoră, vizuală şi prin cablu,
radiodifuziune de conţinut audiovizual şi
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio şi televiziune prin satelit, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
transmitere şi punere în comun (sharing) de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio,
servicii de agenţii de presă, furnizarea accesului
la baze de date, publicaţii electronice, reţele
de computere şi internet, furnizarea accesului
la fotografii, informaţii interactive furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare
de acces şi închiriere de timpi de acces la
bază de date computerizate sau la informaţii
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on-line, transmisie şi recepţie (transmisie) de
informaţii din bazele de date prin intermediul
reţelei de telecomunicaţii, asigurarea accesului
la telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele
de date computerizate şi la internet, difuzare
de informaţii prin intermediul televiziunii şi a
radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale.
41 - Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online
altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare
de publicaţii on-line nedescărcabile, publicare
online de ziare electronice, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare
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de materiale tipărite în domeniul educativ,
publicare de cărti şi periodice electronice online,
publicare de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri, publicare şi reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare pe internet a unui ziar
pentru clienţi, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare
de materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, publicare
on-line de cărti şi reviste electronice (care
nu pot fi descărcate), publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o reţea
globală de calculatoare, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, publicare de texte
şi imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, servicii de
bibliotecă online şi anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea online
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de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
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producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir şi
online, furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, divertisment
radiofonic, emisiuni de radio (programare),
instruire prin intermediul radiodifuziunii,
producţia de emisiuni radiofonice, montaj de
programe radiofonice, prezentare de programe
de radio, realizare de programe de divertisment
radiofonic, producţie şi prezentare de programe
de radio, servicii de educaţie furnizate prin
intermediul radioului, furnizarea simultană a
unor programe radio pe mai multe posturi,
nedescărcabile, redactarea şi editarea de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de publicare
a publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
de texte şi materiale tipărite, cu excepţia textelor
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publicitare, pe internet, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele decât
cele de uz publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter.
42 - proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-
urilor pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe
pentru programarea de aplicaţii, proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din internet, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, proiectare şi furnizare de pagini
principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii
on-line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare şi
dezvoltare de pagini web pe internet, proiectare,
desen şi redactare la comandă de pagini
web pentru o reţea globală de calculatoare,
proiectare grafică, desen şi redactare la
comandă pentru compilare de pagini web pe
internet, creare de pagini pentru reţele (pagini
principale), creare, dezvoltare, perfecţionare
şi adaptare de programe de prelucrare a
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datelor şi/sau fişierelor de date (inclusiv pagini
multimedia şi pagini principale) pentru terţi,
creare şi actualizare de pagini principale
pentru reţele de calculatoare, proiectare,
elaborare şi creare de pagini diseminate prin
reţele de calculatoare, furnizare de pagini
principale şi/sau adrese poştale electronice
pentru terţi, creare, proiectare, dezvoltare,
consultare, găzduire, administrare, promovare,
personalizare, implementare şi exploatare de
site-uri web pentru terţi şi găzduire, gestionarea
de site-uri web în general şi pentru terţi, servicii
de portaluri pentru site-uri web, gestionare,
asistenţă tehnică şi creare de staţii web,
găzduire de site-uri web ale terţilor pe un
server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor web
şi servicii on-line, consultanţă profesională şi
asistenţă pentru crearea de site-uri web statice
şi dinamice, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, actualizarea paginilor web
pentru terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, creare, programare,
proiectare întreţinere si actualizare de pagini
web, Servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare de pagini web în scopuri
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publicitare, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse si servicii, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
siteurile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-
urilor pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe
pentru programarea de aplicaţii, proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din internet, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului , proiectare de
pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
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şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare
de site-uri web, servicii de consultanţă în
domeniul creării, dezvoltării, administrării şi
utilizării paginilor web, servicii de consiliere
în domeniul creării, dezvoltării, administrării
şi utilizării site-urilor web şi servicii on-line,
consultanţă profesională şi asistenţă pentru
crearea de site-uri web statice şi dinamice,
furnizare de programe de calculator în reţele
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de date, în special pe internet şi world wide
web, consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, design de
site-uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini si alte date electronice,
stocare electronică de fotografii, fişiere audio,
de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

M 2020 07585 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

9 - publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
care pot fi descărcate, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicaţii
electronice descărcabile sub formă de reviste,
Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16 - Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),

9 - modificată
16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
41 -
neschimbată
42 - modificată
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publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35 - Publicitate, promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de
publicaţii publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii/publicaţii
online, pentru terţi, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
servicii publicitare privind ziarele, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, publicitate televizată,
publicitate radio şi de televiziune, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
şi reclamă prin intermediul televiziunii, radioului
şi presei, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,
producţie şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, calcularea cotei de audientă pentru
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emisiuni de radio şi televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
şi reclamă, închiriere de spaţiu publicitar
şi material publicitar, producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
concepere, realizare, producţie de material
publicitar, închirieri de spaţiu publicitar, furnizare
de spaţii publicitare, producţie de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie de
publicitate, consultantă privind publicitatea în
presă, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de redacţie în scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
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publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1311

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, difuzare de informaţii financiare/
economice prin intermediul televiziunii,
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transmitere de programe radio şi de televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, difuzarea de informaţii prin
intermediul radioului, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de informaţii financiare/
economice prin radio, difuzare radiofonică
de informaţii şi alte programe, servicii de
radiodifuziune sonoră, vizuală şi prin cablu,
radiodifuziune de conţinut audiovizual şi
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio şi televiziune prin satelit, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
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foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
transmitere şi punere în comun (sharing) de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio,
servicii de agenţii de presă, furnizarea accesului
la baze de date, publicaţii electronice, reţele
de computere şi internet, furnizarea accesului
la fotografii, informaţii interactive furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare
de acces şi închiriere de timpi de acces la
bază de date computerizate sau la informaţii
on-line, transmisie şi recepţie (transmisie) de
informaţii din bazele de date prin intermediul
reţelei de telecomunicaţii, asigurarea accesului
la telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele
de date computerizate şi la internet, difuzare
de informaţii prin intermediul televiziunii şi a
radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale.
41 - Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
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multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online
altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare
de publicaţii on-line nedescărcabile, publicare
online de ziare electronice, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
publicare de cărti şi periodice electronice online,
publicare de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri, publicare şi reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare pe internet a unui ziar
pentru clienţi, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
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furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare
de materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, publicare
on-line de cărti şi reviste electronice (care
nu pot fi descărcate), publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o reţea
globală de calculatoare, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, publicare de texte
şi imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, servicii de
bibliotecă online şi anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea online
de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
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divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţia
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii
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de televiziune, de bandă largă, fără fir şi
online, furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, divertisment
radiofonic, emisiuni de radio (programare),
instruire prin intermediul radiodifuziunii,
producţia de emisiuni radiofonice, montaj de
programe radiofonice, prezentare de programe
de radio, realizare de programe de divertisment
radiofonic, producţie şi prezentare de programe
de radio, servicii de educaţie furnizate prin
intermediul radioului, furnizarea simultană a
unor programe radio pe mai multe posturi,
nedescărcabile, redactarea şi editarea de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de publicare
a publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
de texte şi materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele decât
cele de uz publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter.
42 - proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea
la produse si servicii, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
proiectarea, crearea, găzduirea, administrarea
şi/sau întreţinerea website-urilor pentru alţii,
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proiectarea şi dezvoltarea proceselor de
autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai sus,
proiectare de pagini web, inclusiv proiectare
de pagini web pentru utilizare pe internet,
proiectare şi furnizare de pagini principale şi
pagini web, creare de pagini stocate pe suport
electronic pentru servicii on-line şi internet,
instalare de pagini web pe internet pentru terţi
(găzduire web), servicii de proiectare de pagini
web, compilare de pagini web pe internet,
creare şi dezvoltare de pagini (site-uri) web,
creare, proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare,
dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
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diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare de
site-uri web, servicii de consiliere în domeniul
creării, dezvoltării, administrării şi utilizării
site-urilor web şi servicii on-line, consultanţă
profesională şi asistenţă pentru crearea de
site-uri web statice şi dinamice, furnizare de
programe de calculator în reţele de date,
în special pe internet şi world wide web,
consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, design
de site-uri web, actualizarea paginilor web
pentru terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, creare, programare,
proiectare întreţinere si actualizare de pagini
web, servicii de stocare electronică pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

1320

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, Servicii de design privind
publicarea de documente, proiectare şi
inginerie personalizată referitoare la sisteme
de telefonie,sisteme de televiziune prin cablu şi
fibră optică, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse si servicii, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-
urilor pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe
pentru programarea de aplicaţii, proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din internet, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului , proiectare de
pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
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proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare
de site-uri web, servicii de consultanţă în
domeniul creării, dezvoltării, administrării şi
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utilizării paginilor web, servicii de consiliere
în domeniul creării, dezvoltării, administrării
şi utilizării site-urilor web şi servicii on-line,
consultanţă profesională şi asistenţă pentru
crearea de site-uri web statice şi dinamice,
furnizare de programe de calculator în reţele
de date, în special pe internet şi world wide
web, consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, design de
site-uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini si alte date electronice,
stocare electronică de fotografii, fişiere audio,
de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

M 2020 07586 / INTELLEMMI CONSULT SRL CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

9 - publicaţii electronice descărcabile, publicaţii
care pot fi descărcate, publicaţii electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicaţii
electronice descărcabile sub formă de reviste,
Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate

9 - modificată
16 -
neschimbată
35 -
neschimbată
38 -
neschimbată
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pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16 - Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35 - Publicitate, promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de
publicaţii publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii/publicaţii
online, pentru terţi, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
servicii publicitare privind ziarele, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, publicitate televizată,
publicitate radio şi de televiziune, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
şi reclamă prin intermediul televiziunii, radioului
şi presei, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,

41 -
neschimbată
42 - modificată
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producţie şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, calcularea cotei de audientă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
şi reclamă, închiriere de spaţiu publicitar
şi material publicitar, producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
concepere, realizare, producţie de material
publicitar, închirieri de spaţiu publicitar, furnizare
de spaţii publicitare, producţie de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie de
publicitate, consultantă privind publicitatea în
presă, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de redacţie în scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, publicitate prin transmisia
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de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
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difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, servicii de televiziune
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radiodifuzată pentru telefoane mobile,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, difuzare de informaţii financiare/
economice prin intermediul televiziunii,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, difuzarea de informaţii prin
intermediul radioului, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de informaţii financiare/
economice prin radio, difuzare radiofonică
de informaţii şi alte programe, servicii de
radiodifuziune sonoră, vizuală şi prin cablu,
radiodifuziune de conţinut audiovizual şi
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multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio şi televiziune prin satelit, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
transmitere şi punere în comun (sharing) de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio,
servicii de agenţii de presă, furnizarea accesului
la baze de date, publicaţii electronice, reţele
de computere şi internet, furnizarea accesului
la fotografii, informaţii interactive furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare
de acces şi închiriere de timpi de acces la
bază de date computerizate sau la informaţii
on-line, transmisie şi recepţie (transmisie) de
informaţii din bazele de date prin intermediul
reţelei de telecomunicaţii, asigurarea accesului
la telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele
de date computerizate şi la internet, difuzare
de informaţii prin intermediul televiziunii şi a
radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
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conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale.
41 - Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online
altele decât cele publicitare, servicii pentru
publicarea buletinelor informative, furnizare
de publicaţii on-line nedescărcabile, publicare
online de ziare electronice, publicare de texte,
altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
publicare de cărti şi periodice electronice online,
publicare de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri, publicare şi reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare pe internet a unui ziar
pentru clienţi, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
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de reviste în format electronic pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi
ziare, publicare de ghiduri pentru învăţământ
şi instruire, publicare de broşuri cu informaţii
despre programele de televiziune, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
furnizare de publicaţii electronice (care nu se pot
descărca), servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, publicare
de materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, sub formă electronică, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, publicare
on-line de cărti şi reviste electronice (care
nu pot fi descărcate), publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o reţea
globală de calculatoare, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, publicare de texte
şi imagini, inclusiv in format electronic, altele
decât cele in scopuri publicitare, servicii de
bibliotecă online şi anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea online
de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
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de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe
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de televiziune în direct cu scop educativ,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir şi
online, furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, divertisment
radiofonic, emisiuni de radio (programare),
instruire prin intermediul radiodifuziunii,
producţia de emisiuni radiofonice, montaj de
programe radiofonice, prezentare de programe
de radio, realizare de programe de divertisment
radiofonic, producţie şi prezentare de programe
de radio, servicii de educaţie furnizate prin
intermediul radioului, furnizarea simultană a
unor programe radio pe mai multe posturi,
nedescărcabile, redactarea şi editarea de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de publicare
a publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
de texte şi materiale tipărite, cu excepţia textelor
publicitare, pe internet, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele decât
cele de uz publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter.
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42 - proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea
la produse si servicii, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
proiectarea, crearea, găzduirea, administrarea
şi/sau întreţinerea website-urilor pentru alţii,
proiectarea şi dezvoltarea proceselor de
autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai sus,
proiectare de pagini web, inclusiv proiectare
de pagini web pentru utilizare pe internet,
proiectare şi furnizare de pagini principale şi
pagini web, creare de pagini stocate pe suport
electronic pentru servicii on-line şi internet,
instalare de pagini web pe internet pentru terţi
(găzduire web), servicii de proiectare de pagini
web, compilare de pagini web pe internet,
creare şi dezvoltare de pagini (site-uri) web,
creare, proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
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compilare de pagini web pe internet, creare,
dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare de
site-uri web, servicii de consiliere în domeniul
creării, dezvoltării, administrării şi utilizării
site-urilor web şi servicii on-line, consultanţă
profesională şi asistenţă pentru crearea de
site-uri web statice şi dinamice, furnizare de
programe de calculator în reţele de date,
în special pe internet şi world wide web,
consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
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testarea utilizabilităţii paginilor web, design
de site-uri web, actualizarea paginilor web
pentru terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, creare, programare,
proiectare întreţinere si actualizare de pagini
web, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, Servicii de design privind
publicarea de documente, proiectare şi
inginerie personalizată referitoare la sisteme
de telefonie,sisteme de televiziune prin cablu şi
fibră optică, proiectare de pagini web în scopuri
publicitare, găzduire de spaţiu de memorie
electronic pe internet pentru publicitatea la
produse si servicii, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-
urilor pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea
proceselor de autentificare a utilizatorilor
online, proiectarea şi dezvoltarea de interfeţe
pentru programarea de aplicaţii, proiectarea,
administrarea şi monitorizarea website-urilor
de reţele de socializare din internet, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului , proiectare de
pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
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furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare
şi exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-
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uri web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare
de staţii web, găzduire de site-uri web ale
terţilor pe un server, pentru o reţea globală
de calculatoare, creare, proiectare, desenare,
redactare la comandă şi/sau administrare
de site-uri web, servicii de consultanţă în
domeniul creării, dezvoltării, administrării şi
utilizării paginilor web, servicii de consiliere
în domeniul creării, dezvoltării, administrării
şi utilizării site-urilor web şi servicii on-line,
consultanţă profesională şi asistenţă pentru
crearea de site-uri web statice şi dinamice,
furnizare de programe de calculator în reţele
de date, în special pe internet şi world wide
web, consultanţă, proiectare, testare, cercetare,
analiză, asistenţă tehnică şi alte servicii tehnice
şi de consiliere, toate în domeniul informaticii,
programării calculatoarelor, multimedia,
internetului şi site-urilor web, servicii pentru
testarea utilizabilităţii paginilor web, design de
site-uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de
baze de date, imagini si alte date electronice,
stocare electronică de fotografii, fişiere audio,
de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.
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M 2020 09005 / CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. 30 - Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină, făină de
ovăz, griș, produse de panificație, pâine, pâine
prăjită, crutoane, pâine firimituri (pesmet),
biscuiţi / fursecuri, biscuiți pentru micul dejun,
biscuiți pentru consum uman, preparați din
cereale, cereale preparate pentru consum
uman, terci de ovăz (porridge), fulgi de ovăz
pentru micul dejun, amestecuri de ovăz care
conțin fructe uscate, biscuiți din ovăz, biscuiți
din orez, gustări pe bază de orez, prăjituri
de orez, musli, cereale pentru micul dejun,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, chipsuri (produse
din cereale), fulgi de porumb, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), batoane de cereale bogate în
proteine, produse de patiserie, aluaturi, aluaturi
congelate, produse de cofetărie, macarons,
gofre, prăjiturele, deserturi, biscuiţi cu malţ,
dulciuri, ciocolată, semințe procesate, amidon
și produsele preparate din acestea, preparate
pentru copt şi drojdie, îngheţată, şerbeturi şi
alte glazuri comestibile, zahăr, miere, melasă,
produse pentru copt, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

29 - ștearsă
30 -
neschimbată

M 2021 00181 / CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SC URBAN SLOWFOOD SRL 43 - Asigurarea de hrană și băuturi 43 - modificată

M 2021 00755 / SEDA SRL 9 - costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,

9 - modificată
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cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10 - Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală
21 - Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii (cu excepția pensulelor),
material pentru perii, articole pentru curățare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică
25 - Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului

10 -
neschimbată
21 -
neschimbată
25 -
neschimbată



8. MODIFICĂRI CONFORM DECLARAŢIEI
PREVĂZUTĂ LA ART.11  DIN LEGE
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declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

M 2008 04028 100839 44 - Îngrijirea animalelor, grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, îngrijirea gazonului, servicii de
pepinieră, tratarea arborilor, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
sivicultură, realizarea coroanelor.

M 2008 04029 100779 44 - Îngrijirea animalelor, grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, îngrijirea gazonului, servicii de
pepinieră, tratarea arborilor, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
sivicultură, realizarea coroanelor.

M 2012 07947 124989 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,

M 2008 06797 101374 9 - Aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
35 - Consultanță în managementul afacerilor,
recrutarea de personal.
38 - Furnizarea accesului la bazele de date,
comunicații prin terminalele de calculator, închirierea
echipamentului de telecomunicații.
42 - Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, analiza sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, închirierea
servelor web.
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articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase), caractere tipografice, clişee, publicaţii
cotidiene şi/sau periodice, cărţi, reviste, publicaţii
ocazionale.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
import-export, lanţ de magazine, servicii editoriale şi
redacţionale, redactare texte publicitare.
41 - Organizarea și susținerea colocviilor, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări referitoare
la educație, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților.
42 - Programare computerizată, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice.

M 2014 02993 132551 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile..
35 - Publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicarea textelor publicitare, scriereatextelor
publicitare, publicitate cu plata per click, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
consultanță în managementul afacerilor, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, informații
comerciale, servicii de consultanță profesională
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în domeniul afacerilor, servicii pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de informații comerciale prin
intermediul unui site web, informații comerciale
și consultanță pentru consumatori, servicii de
administrare comercială a serviciilor de acordare a
licențelor pentru bunuri și servicii ale altor persoane,
promovarea bunurilor pentru terți, distribuția
eșantioanelor, marketing, cercetări de marketing,
studii de marketing, organizarea de expoziții și târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor prin mijloace de comunicare,în scopuri de
comerț cu amănuntul.
39 - Organizarea de tururi de călătorie, rezervarea
de locuri pentru călătorii, servicii de îmbuteliere,
ambalarea bunurilor, livrarea bunurilor, închirierea de
congelatoare, închirierea de containere de depozitare,
închirierea de depozite, depozitarea bunurilor,
informații despre depozitare.

M 2015 03564 139948 9 - Compact discuri, dvd-uri şi alte suporturi
magnetice de înregistrare digitală
35 - Servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, managementul
afacerilor cu privire la artiști, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, dezvoltare
de concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, marketing, negociere de contracte de
afaceri pentru terți, publicitate radio, căutarea de
sponsorizări, publicitate prin televiziune.

M 2015 07784 141986 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
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gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 - Publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicarea textelor publicitare, scrierea textelor
publicitare, publicitate cu plata per click, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
consultanță în managementul afacerilor, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, informații
comerciale, servicii de consultanță profesională
în domeniul afacerilor, servicii pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de informații comerciale prin
intermediul unui site web, informații comerciale
și consultanță pentru consumatori, servicii de
administrare comercială a serviciilor de acordare a
licențelor pentru bunuri și servicii ale altor persoane,
promovarea bunurilor pentru terți, distribuția
eșantioanelor, marketing, cercetări de marketing,
studii de marketing, organizarea de expoziții și târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
mărfurilor prin mijloace de comunicare,în scopuri de
comerț cu amănuntul.

M 2016 07802 148317 3 - Antiperspirante (articole de toaletă), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii, cosmetice,
uleiuri pentru scopuri cosmetice.

M 2019 05303 165011 41 - Servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, efectuarea de excursii
cu ghid, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităților de recreere, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).
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M 2020 00337 167994 36 - Servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de agenție
imobiliară evaluări imobiliare, management imobiliar.
37 - Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

M 2020 00489 168059 35 - Administrarea programelor de fidelizare destinate
celor care călătoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de achiziție,
asistență administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), publicitate, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare, postarea
de afișe publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile/
contabilitate, asistență în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări privind
afacerile, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri, oferirea
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de informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru proiectele
de construcții, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea bunurilor
și serviciilor aparținând terților oferirea de informații
de contact comerciale și de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
indexurilor de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru terți,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
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audit financiar, servicii de registru de cadouri, servicii
de agenție de import-export, managementul interimar
al afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de echipament
de birou în spații pentru co-working, servicii de lobby
comercial, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerț online cu amănuntul
online pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
publicitate exterioară, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de personal,
servicii de fotocopiere, închirierea mașinilor de
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fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a prețurilor, servicii
de achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de personal,
relații publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor și datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
căutarea de sponsorizări, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicații, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, marketing
cu public țintă, pregătirea documentației fiscale,
servicii de depunere a documentației fiscale,
servicii de telemarketing, preluarea apelurilor
telefonice pentru abonații indisponibili, producerea
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de programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare și
farmaceutice și pentru proviziile medicale, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri pentru
terți.
42 - Servicii științifice și tehnologice, precum și servicii
de cercetare și de creație, referitoare la acestea,
servicii de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 00047 09/01/2012 ORAVIŢA TV SC BALEANU

SERVCOM SRL, STR.
F. GRISELLINI BL.
43, SC. 2, AP.1-2,
JUDEŢUL CARAŞ
SEVERIN, MOLDOVA
NOUĂ, ROMANIA

35, 38,
41

M 2012 00054 09/01/2012 MEGA STORY SC REALITATEA
MEDIA SA, ŞOS.
BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176,
CORP A, ET. 3,
CAM. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
41

M 2012 00066 09/01/2012 RG Respect Gym PANAITE ALIN
MIRCEA, STR. JIULUI
NR. 20, JUDEŢUL
HUNEDOARA,
ANINOASA, ROMANIA

41

M 2012 00092 10/01/2012 rozarii.ro BOGACIU MUGUREL
STEFAN, STR.
GÂRLENI NR. 8, BL.
C83, SC. A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061653,
ROMANIA

14

M 2012 00160 13/01/2012 ANUNTURI BUMP SPĂTARU BOGDAN-
MARIAN, STR. 1
DECEMBRIE NR. 1,
JUDEŢUL BUZĂU,
POGOANELE, 125200,
ROMANIA

35

M 2012 00289 19/01/2012 EKOL EKOL LOJISTIK A.Ş.,
ADIL MAHALLESI
EKOL CAD. NO.
1 SULTANBEYLI,
ISTANBUL, TURCIA

39

M 2012 00295 19/01/2012 AVIMAR SC AVIMAR
PERLA SRL, B-
DUL UNIRII NR. 7,
JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430271,
ROMANIA

29
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 00326 20/01/2012 antarctica OPRAN CRISTINA

DELIA, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 17, BL. 101, SC.
4, AP. 73, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2012 00383 24/01/2012 DELKO PROTECT
SERVICII PAZA SI
PROTECTIE

SC DELKO PROTECT
SRL, SAT PUŞCAŞI
NR. 52, JUDEŢUL
PRAHOVA, COM.
BARCANESTI,
ROMANIA

45

M 2012 00395 24/01/2012 Control pentru Speranţă ASOCIATIA AER
PUR ROMANIA,
STR. ARGENTINA
NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011753,
ROMANIA

16, 35,
36, 38,
41, 45

M 2012 00418 25/01/2012 ZAMFIRESCU
RACOŢI PREDOIU
INSOLVENCY

SCP ZRP
INSOLVENCY SPRL,
STR. PLANTELOR
NR. 12, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023974,
ROMANIA

35

M 2012 00449 26/01/2012 SC Dolemn TRADE
SRL

SC DOLEMN
TRADE SRL, STR.
CUTEZANŢEI NR. 15/4,
JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU-MUREŞ, 4300,
ROMANIA

20, 37

M 2012 00456 26/01/2012 IOEL - CENTRU
DE EXCELENŢĂ ÎN
ELECTRO-OPTICĂ
PRO OPTICA

SC INSTITUTUL DE
OPTOELECTRONICĂ
SA, STR. GHEORGHE
PETRAŞCU NR. 67,
CAM. 401, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031593,
ROMANIA

42

M 2012 00465 26/01/2012 SPLASH CLUB LUCUŢAR TUDOR
FELIX, INTRAREA
PROCOPIE
DUMITRESCU NR.
6, AP. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020766,
ROMANIA

41, 42,
43
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 00467 26/01/2012 SAFENOLOGY SC 3LT

MANAGEMENT SRL,
STR. ALEXANDRU
SIHLEANU NR. 12,
DEMISOL, CAMERA
4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030657,
ROMANIA

41, 42,
43

M 2012 00531 30/01/2012 POWER JUMPERS
JUMP & SMILE

SC BURCOMEX
SRL, STR. ARMENIŞ
NR. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25, 35,
41

M 2012 00569 30/01/2012 NOA TRANS CONST SC NOA TRANS
CONST SRL,
JUDEŢUL BUZĂU,
COMUNA VADU PASII,
ROMANIA

35

M 2012 00570 30/01/2012 CARINA SC CANGURO WOOL
SA, STR. BARAJULUI
NR. 73, JUD. NEAMŢ,
BICAZ, ROMANIA

23

M 2012 00571 30/01/2012 eDepot Shopping din
plăcere

SC EZMAX EXPRESS
SRL, STR. CIBANULUI
NR. 11C5, JUD. ALBA,
SEBEŞ, ROMANIA

35

M 2012 00592 31/01/2012 TIMISOARA EXPRESS,
SPIRITUL TIMISOAREI

SC CITYCOM SRL,
CALEA SAGULUI
NR. 88, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ROMANIA

16, 35,
42

M 2012 00615 01/02/2012 Bujoreni RUSU LILIANA
DANIELA, STR.
WASHINGTON NR. 48,
AP. 4, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30, 31

M 2012 00616 01/02/2012 Bujoreni RUSU LILIANA
DANIELA, STR.
WASHINGTON NR. 48,
AP. 4, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30, 31

M 2012 00658 02/02/2012 E STAR Alternative
Energy. Delivered.

SC E STAR MURES
ENERGY SA, STR.
REVOLUŢIEI NR. 1,
JUDEŢUL MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ,
540043, ROMANIA

35, 37,
38, 39,
40
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 00718 06/02/2012 NATURAL FERMA SC NUTRON SRL,

SAT CÂRCEA, STR.
PRECIZIEI NR. 2B,
JUD. DOLJ, COMUNA
CÂRCEA, 207206,
ROMANIA

31

M 2012 00741 06/02/2012 Mărginimea Sibiului
Produse tradiţionale şi
ecologice

ASOCIATIA
PRODUCATORILOR
DE PRODUSE
TRADITIONALE
SI ECOLOGICE
MARGINIMEA
SIBIULUI, STR.
SOMEŞULUI NR.
49, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

29

M 2012 00742 06/02/2012 SANDWICH MANIA Noi
luam ce e mai bun din
natura

SC STIMET SRL,
STR. PRUNDULUI
NR. 3 (CAMERA 2),
JUDEŢUL PRAHOVA,
SINAIA, ROMANIA

43

M 2012 00948 14/02/2012 HYPOALLERGENIC
MED

SC MINET CONF SRL,
STR. DEPOZITELOR
NR. 12, JUDEŢUL
VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, 240380,
ROMANIA

10, 20

M 2012 01199 24/02/2012 CRISTAL PADURE GHEORGHE,
STR. IALOMICIOAREI
NR. 8, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

32, 35

SC UNIKA ATELIER
DE LEGATORIE SRL,
STR. GAROAFELOR
NR. 6B, JUD. ILFOV,
BUFTEA, 70000,
ROMANIA

16, 18

M 2012 01086 20/02/2012 eolian expert MIDAS EXPERT
DISTRIBUTION SRL,
STR. PARTIZANILOR
NR. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

M 2012 01104 21/02/2012 Don'Donna T. leather 
for  pleasure
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 01023 16/02/2012 Papette INSPIRATION

FOR SMILES
STAN LAURENTIU
FLORENTIN,
STR. FABRICA DE
CĂRĂMIDĂ NR. 1A,
CASA 17, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MURESAN
SEBASTIAN, STR.
BABA NOVAC NR.
16, BL. 23, SC. 1, ET.
7, AP. 32, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
40

M 2012 01223 28/02/2012 CREATORE BOTEZ SORIN
GABRIEL, 1
DECEMBRIE 1918,
NR. 11, BL. 3A, AP.
8, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

30, 43

M 2012 01224 28/02/2012 PIZZA CREATORE BOTEZ SORIN
GABRIEL, 1
DECEMBRIE 1918,
NR. 11, BL. 3A, AP.
8, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

30, 43

M 2012 01237 27/02/2012 Tres Jolie SC EMATIM SRL,
STR. 1 MAI NR. 3,
AP. 1, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

44

M 2012 01252 28/02/2012 PRODANCA & REGHE
DRAGOSTE ÎN
PRELUNGIRI

SC ANTENA
TV GROUP SA,
STR. GÂRLEI NR.
1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2012 01288 29/02/2012 SC TRACIS SRL, SAT
BUNGARD NR. 23,
JUD. SIBIU, COMUNA
ŞELIMBAR, ROMANIA

30, 35

M 2012 01292 29/02/2012 AGP APRIMART
GUARD PROTECT

SC AGP INT'L
SECURITATE
PRIVATA SRL, STR.
DUMBRAVA NOUĂ
NR. 34, BL. M197,
SCARA 1, ETAJ
P, AP. 1, SECTOR
5, BUCURESTI,
ROMANIA

45
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 01311 29/02/2012 K KADDA SC DEDEMAN SRL,

STR. ALEXEI TOLSTOI
NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU,
600093, BACĂU,
ROMANIA

11

M 2012 01360 02/03/2012 STEPLED SC SICOTEX 2004
SRL, STR. BANKI
DONAT NR. 5,
JUDEŢUL COVASNA,
SF. GHEORGHE,
520031, ROMANIA

11

M 2012 01428 08/03/2012 DOCTOR MENCI MENCINICOPSCHI
GHEORGHE, STR. 23
AUGUST NR. 111A,
JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ROMANIA
S.C. HYPERICUM
IMPEX S.R.L., STR.
GUTINULUI NR. 3A,
JUD. MARAMURES,
BAIA SPRIE, 435100,
MARAMUREȘ,
ROMANIA

3, 5,
29, 30,
31, 32,
35, 41,
44

M 2012 01477 07/03/2012 the booze SC ADN
PURCHASING SRL,
BD. REVOLUŢIEI
NR. 78, AP. 1A,
JUDEŢUL ARAD,
ARAD, ROMANIA

32, 33,
35

M 2012 01506 07/03/2012 FESTIVAL HALI SC PALA SRL, STR.
GLORIEI NR. 56, JUD
ILFOV, 1 DECEMBRIE,
ROMANIA

27, 35,
39

M 2012 01507 07/03/2012 Reyhan CARPET SC PALA SRL, STR.
GLORIEI NR. 56, JUD
ILFOV, 1 DECEMBRIE,
ROMANIA

27, 35,
39
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10. SENTINŢE ALE INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI,
      CONFORM LEGII NR. 84/1998, REPUBLICATĂ

 (MĂRCI DECĂZUTE ŞI ANULATE)
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Tabel al mărcilor decazute în urma deciziei definitive a tribunalului

Nr. depozit Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2005
04532

29

În cauza ce a format obiectul dosarului civil nr. 12357/3/2020

Anulări după instanţă

1363

Soluţia pe scurt:  Ia  act  de recunoaşterea pretenţiilor  reclamantei  efectuată de pârâtul  Ion Sebastian Lupu.
Admite  cererea  de  chemare  în  judecată  în  baza  art.  436  C.p.civ..  Dispune  decăderea  totală  a  pârâtului  
Ion Sebastian  Lupu  din  drepturile  conferite  de  înregistrarea  mărcii  naţionale „HOBBIT”  nr. 035669  pentru  
toate serviciile din Clasele 35, 36, 41, 42, 43, 44 şi 45, pe teritoriul României.

15/04/2005 068400 GUSTUL DESAVARSIT SC ELIT SRL, 
STR.VICTORIEI NR. 16, 
JUDEŢUL ALBA, CUGIR,
515600,  ROMANIA



Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  584 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 243 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 146 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1948 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 292 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior .................................................................. 80 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................243 LEI/ 50 EURO

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.08.2021-31.08.2021
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

012564 007555 GALBEN FMC CHEMICAL, SPRL 20/08/2021

012248 007420 VHS C JVC KENWOOD CORPORATION 21/08/2021

021139 025129 ICERP S.A.
PLOIESTI ROMANIA

SOCIETATEA COMERCIALA ICERP
S.A.

20/08/2021

021437 025006 "CATEX" S.A. CALARASI S.C. "CATEX" S.A. 01/08/2021

017248 025020 BANANA REPUBLIC BANANA REPUBLIC (ITM) 02/08/2021

002571 004598 DELMAG DELMAG GmbH & Co. KG 03/08/2021

002570 004597 ESSO EXXON MOBIL CORPORATION 03/08/2021

007287 005732 MINCORTID SC TERAPIA SA 04/08/2021

017496 025027 GAP GAP (ITM) INC 05/08/2021

018087 025052 AIRTEC V.I.P INDUSTRIES LIMITED 08/08/2021

022050 025053 CARLTON V.I.P INDUSTRIES LIMITED 08/08/2021

018088 025068 FURY FMC CORPORATION 09/08/2021

017393 025095 B&H BENSON & HEDGES GALLAHER LIMITED 13/08/2021

018546 025107 CHEROKEE CHEROKEE INC 14/08/2021

017497 025098 CITIZEN Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd.

14/08/2021

021002 025113 LUBRICERP SOCIETATEA COMERCIALA ICERP
S.A.

15/08/2021

021001 025112 PROTICERP SOCIETATEA COMERCIALA ICERP
S.A.

15/08/2021

021000 025111 CERICERP OMV PETROM S.A. 15/08/2021

018090 025125 ECONO LODGE CHOICE HOTELS INTERNATIONAL
INC

16/08/2021

018092 025127 AEROSTAR SA GRUP
INDUSTRIAL AERONAUTIC

BACAU ROMANIA

SC AEROSTAR SA 19/08/2021

018093 025128 KRYPTONITE KRYPTONITE CORPORATION 19/08/2021

022942 022274 WAHL WAHL CLIPPER CORPORATION 21/08/2021

017683 025145 HOYA FYFFES GROUP LIMITED 23/08/2021

018263 025190 PETROFREE HALLIBURTON ENERGY SERVICES
INC

27/08/2021

017544 025206 RB ROMBAT SC ROMBAT SA 30/08/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

050137 M 2001
03072

STAX SC STAR FOODS EM SRL 01/08/2021

047210 M 2001
03740

SUPREME MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
LTD

01/08/2021

047965 M 2001
03753

WIZ TEH SC WIZ TEH SRL 01/08/2021

049622 M 2001
03752

FAN SNACKS SC STAR FOODS EM SRL 01/08/2021

048086 M 2001
03735

BEGA SC BEGA TM SA 01/08/2021

049621 M 2001
03751

RAVE SC STAR FOODS EM SRL 01/08/2021

050369 M 2001
03736

TEMPUS SC TEMPUS SRL 01/08/2021

049620 M 2001
03750

FUN SNACKS SC STAR FOODS EM SRL 01/08/2021

049619 M 2001
03748

FAN CHIPS SC STAR FOODS EM SRL 01/08/2021

049618 M 2001
03747

STAR PEANUTS SC STAR FOODS EM SRL 01/08/2021

102240 M 2001
03744

KAHLUA KAHLUA AG 01/08/2021

047811 M 2001
03767

NOVOST JT INTERNATIONAL SA 02/08/2021

051856 M 2001
03766

LASERJET HP HEWLETT-PACKARD GROUP LLC. 02/08/2021

050765 M 2001
03786

ARTROFLEX G SC TERAPIA SA 02/08/2021

050764 M 2001
03785

ARTROFLEX C SC TERAPIA SA 02/08/2021

047849 M 2001
03769

AUGMENT SC AUGMENT SRL 02/08/2021

049156 M 2001
03768

FERMA SC COMISION DIC SRL 02/08/2021

048201 M 2001
03780

AFACERI LA CHEIE RENTROP & STRATON GRUP DE
EDITURA SI CONSULTANTA IN
AFACERI

02/08/2021

048281 M 2001
03781

CONSILIER RENTROP & STRATON GRUP DE
EDITURA SI CONSULTANTA IN
AFACERI

02/08/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

048280 M 2001
03773

INFOPACHET RENTROP & STRATON GRUP DE
EDITURA SI CONSULTANTA IN
AFACERI

02/08/2021

048203 M 2001
03783

IDEI DE AFACERI RENTROP & STRATON GRUP DE
EDITURA SI CONSULTANTA IN
AFACERI

02/08/2021

048195 M 2001
03760

NOVO TECH SC NOVO TECH SA 02/08/2021

047745 M 2001
03758

VILLA BONA TERRA SC DANERO CHRIS-WINE
INTERNATIONAL S.TR.L

02/08/2021

054512 M 2001
03763

A OPEN AOPEN COMPUTER BV 02/08/2021

049629 M 2001
03795

REALITATEA MEDIA SC REALITATEA MEDIA SA 03/08/2021

050509 M 2001
03798

SPOT CONSTRUCT SC IMPRESS PUBLISHING SERV SRL 03/08/2021

048608 M 2001
03794

ROSAL LEASING VASILE SILVIU PRIGOANĂ 03/08/2021

051047 M 2001
03792

ROSAL MOBILĂ
ŞI CHERESTEA

VASILE SILVIU PRIGOANĂ 03/08/2021

047605 M 2001
03793

ROSAL COMUNICAŢII VASILE SILVIU PRIGOANĂ 03/08/2021

050108 M 2001
03789

ROSAL ART VASILE SILVIU PRIGOANĂ 03/08/2021

047654 M 2001
03790

ROSAL PHARMACEUTICAL VASILE SILVIU PRIGOANĂ 03/08/2021

049244 M 2001
03791

ROSAL ORTOPEDIC VASILE SILVIU PRIGOANĂ 03/08/2021

047498 M 2001
03802

PS PETROSERV SC PETROSERV SA 06/08/2021

047966 M 2001
03806

LA DORNA LĂPTIC SC DORNA LACTATE SA 06/08/2021

047457 M 2001
03818

STP ENERGIZER AUTO, INC. 06/08/2021

053981 M 2001
03817

AVX AVX CORPORATION 06/08/2021

047562 M 2001
03830

METASPAR FORTE SC ZENTIVA SA 07/08/2021

047564 M 2001
03832

DIGUAN SC ZENTIVA SA 07/08/2021
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047579 M 2001
03850

STABIGUM SC BEVITECH SRL 07/08/2021

047580 M 2001
03851

BEVIFERM SC BEVITECH SRL 07/08/2021

047581 M 2001
03852

BEVIZYME SC BEVITECH SRL 07/08/2021

047582 M 2001
03853

DIGITAL CLIMA LG ELECTRONICS INC 07/08/2021

047292 M 2001
03882

TOP LINE SC SANTA RICO IMPEX SRL 08/08/2021

047282 M 2001
03588

MY X SC VODAFONE ROMANIA SA 08/08/2021

047293 M 2001
03887

KOBER ECOLAC SC KOBER SRL 08/08/2021

047583 M 2001
03886

SUN BELL MROUEH REDA 08/08/2021

047786 M 2001
03932

SPUNE-I ACOPERIŞULUI
PE NUME: BRAMAC

BRAMAC DACHSYSTEME
INTERNATIONAL GMBH

13/08/2021

047788 M 2001
03934

ESTERON DOW AGROSCIENCES LLC 13/08/2021

047791 M 2001
03935

UNLISTED KENNETH COLE PRODUCTIONS INC 13/08/2021

049712 M 2001
03940

TIGER AUTO
SECURITY SYSTEMS

SC NOVA SECURITY SYSTEMS SRL 13/08/2021

050126 M 2001
03936

KENNETH COLE
NEW YORK

KENNETH COLE PRODUCTIONS INC 13/08/2021

050408 M 2001
03942

EUROPEAN DAYS INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

050155 M 2001
03949

FRUISS INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

050156 M 2001
03952

HALLY INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

050409 M 2001
03943

ZILE EUROPENE INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

047504 M 2001
03945

DOTTY INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

047503 M 2001
03944

KORY INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

047710 M 2001
03948

MINY INTERMARK S.R.L. 14/08/2021
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050151 M 2001
03947

EMY INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

050154 M 2001
03946

LALA INTERMARK S.R.L. 14/08/2021

050061 M 2001
02646

DONNY SC INTERMARK SRL 14/08/2021

050062 M 2001
02647

HELY SC INTERMARK SRL 14/08/2021

046556 M 2001
03969

DAKK SC CONFIDANT SERVICE SRL 15/08/2021

047507 M 2001
03978

TIENS SC TIANSHI GRUP CO SRL 16/08/2021

048078 M 2001
03986

STIROM ROMANIA
CONSTANŢA

SC STIROM SRL 16/08/2021

047711 M 2001
03989

APUSEANA SC ALCONOR COMPANY SRL 16/08/2021

047917 M 2001
03991

RBC ROYAL BANK OF CANADA 16/08/2021

047506 M 2001
03977

SC TIANSHI GRUP CO SRL 16/08/2021

047778 M 2001
04001

FOMOCO FORD MOTOR COMPANY 17/08/2021

047777 M 2001
04000

FO MO CO FORD MOTOR COMPANY 17/08/2021

047767 M 2001
03993

R Ramada International, Inc. 17/08/2021

047780 M 2001
04003

JACK DANIEL'S JACK DANIEL'S PROPERTIES INC 17/08/2021

051352 M 2001
04053

CARIBE SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

20/08/2021

047713 M 2001
04051

ROOLSY GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 20/08/2021

047714 M 2001
04052

MR BAKER GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 20/08/2021

047511 M 2001
04018

ARISTOTEL BELLES MARKS LTD 20/08/2021

047609 M 2001
04054

CARTICEL GENZYME CORPORATION 20/08/2021

047677 M 2001
04057

GENZYME GENZYME CORPORATION 20/08/2021
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053578 M 2001
04060

CASA DE VINURI
MURFATLAR

SC MURFATLAR ROMANIA SA 20/08/2021

049777 M 2001
04059

SEC SC MURFATLAR ROMANIA SA 20/08/2021

047769 M 2001
04084

INTERTOUR INTERTOUR VOYAGE SRL 21/08/2021

046092 M 2001
04080

DRACULA PARK SC DRACULA PARK SA 21/08/2021

052302 M 2001
04071

ROSAL ELECTRONICS VASILE SILVIU PRIGOANĂ 21/08/2021

050261 M 2001
04073

ROSAL ECOLOGIC
& RECYCLING

SYSTEM BRĂILA

VASILE SILVIU PRIGOANĂ 21/08/2021

063119 M 2001
04081

MONITORUL SC GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET
SA

21/08/2021

047721 M 2001
04103

Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene
Home Limited

22/08/2021

047715 M 2001
04090

UNIREA SC HECTA VITICOL SRL
SC MURFATLAR ROMANIA SA
SC EUROAVIPO SA

22/08/2021

047716 M 2001
04091

CORABIA SC EUROAVIPO SA 22/08/2021

047848 M 2001
03401

CLASS SC DUMALEX ICE CREAM SRL 22/08/2021

047719 M 2001
04101

RALLY SC JOHNSON & SON INC 22/08/2021

125725 M 2013
00453

L112 Certmedica International GmbH 22/08/2021

047622 M 2001
04136

BRICK SC FIVE HOLDING SA 23/08/2021

047797 M 2001
04116

BARTENDER'S PRINCESS SC EUROAVIPO GRUP SRL 23/08/2021

047588 M 2001
04125

ULKER MAESTRO ULKER BISKUVI SANAYI A.S. 23/08/2021

047798 M 2001
04119

ULKER KAT KAT TAT ULKER BISKUVI SANAYI A.S. 23/08/2021

047801 M 2001
04122

ULKER PEKI ULKER BISKUVI SANAYI A.S. 23/08/2021

047800 M 2001
04121

ULKER ALBENI ULKER BISKUVI SANAYI A.S. 23/08/2021
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047589 M 2001
04126

ULKER TEMPO ULKER BISKUVI SANAYI A.S. 23/08/2021

048860 M 2001
04132

NETFRONT KABUSHIKI KAISHA ACCESS
(ACCESS CO LTD)

23/08/2021

047625 M 2001
04142

DINCOLO DE REALITATE SC REALITATEA MEDIA SA 24/08/2021

047812 M 2001
04151

MASOTI VASILE SILVIU PRIGOANĂ 24/08/2021

049551 M 2001
04152

ECOREC VASILE SILVIU PRIGOANĂ 24/08/2021

047813 M 2001
04153

ECOSAL VASILE SILVIU PRIGOANĂ 24/08/2021

047678 M 2001
04154

ULVEX Koninklijke Bunge B.V. 24/08/2021

047623 M 2001
04139

STRIVIŢI DE REALITATE SC REALITATEA MEDIA SA 24/08/2021

047658 M 2001
04170

NARMAN BICSOK ELENA 24/08/2021

047700 M 2001
04174

SIMŢUL REALITĂŢII SC REALITATEA MEDIA SA 27/08/2021

047726 M 2001
04199

MUNTENIA *SC MUNTENIA SA* 28/08/2021

047859 M 2001
04201

PLASMA SC PLASMA SRL 28/08/2021

047724 M 2001
04196

DI SC DOER IMPEX SRL 28/08/2021

052342 M 2001
04211

TESORO ZAREA S.A. 29/08/2021

050152 M 2001
04217

EVERGREEN CATALIN VICTOR 29/08/2021

047756 M 2001
04233

DEKORAMA ONCU GRUP KAGIT PLASTIK VE
MATBAACILIK SANAYI TICARET
ANONIM SIRKETI

30/08/2021

047923 M 2001
04234

STAR CHEESE BALLS SC STAR FOODS EM SRL 30/08/2021

050158 M 2001
04236

POPS SC STAR FOODS EM SRL 30/08/2021

050211 M 2001
04235

MR. POPS SC STAR FOODS EM SRL 30/08/2021
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047727 M 2001
04224

FEDERATIA ROMANA
DE FOTBAL

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL 30/08/2021

047759 M 2001
04248

INFOSCREEN INFOSCREEN AUSTRIA
GESELLSCHAFT FUR
STADTINFORMATIONSANLAGEN
GMBH

31/08/2021

047758 M 2001
04247

CITISERVICE CITIBANK NA 31/08/2021

117606 M 2011
05558

ASAM HD HEAVY
DUTY piese pentru
drumuri româneşti

SC CONEX DISTRIBUTION SA 01/08/2021

142267 M 2011
05536

GYROSSOTOS SC SOTOS CLUB SRL 01/08/2021

137528 M 2011
05546

ECOTERM SC SWISSPOR SA 01/08/2021

117921 M 2011
05559

DICONSULT OPREA PATRICIA DIANA 01/08/2021

122845 M 2011
05547

PIZZA BONITA FIRUTI DORIN-LAURIAN 01/08/2021

120754 M 2011
05548

BONITA FIRUTI DORIN-LAURIAN 01/08/2021

121166 M 2011
05561

fântâna Mare apă de izvor SC MOLDAVIA SRL 01/08/2021

121493 M 2011
05563

UT UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ
NAPOCA

01/08/2021

117732 M 2011
05549

Mangalia Walking Tour PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA 01/08/2021

117483 M 2011
05534

ArcaLIFE SC ARCA HEALTH SERVICES SRL 01/08/2021

117731 M 2011
05550

Mangalia Walking Tour PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA 01/08/2021

119405 M 2011
05540

LACYDA ASTRAZENECA UK LIMITED 01/08/2021

117235 M 2011
05565

MUTSUMI SC MUTSUMI CHEMICAL
INDUSTRIES SRL

01/08/2021

117428 M 2011
05552

ISOPOR ISOPOR SRL 01/08/2021

117236 M 2011
05566

EDOROCK MAX SC MUTSUMI CHEMICAL
INDUSTRIES SRL

01/08/2021

137341 M 2011
05553

swisspor SC SWISSPOR SA 01/08/2021
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119406 M 2011
05541

IMAPAV ASTRAZENECA UK LIMITED 01/08/2021

116025 M 2011
05567

F. R. P. S. FEDERATIA ROMANA DE PESCUIT
SPORTIV

01/08/2021

119407 M 2011
05542

TINLYM ASTRAZENECA UK LIMITED 01/08/2021

117222 M 2011
05535

CDC CRYSTAL
DENTAL CLINIC

SC CRYSTAL DENTAL CLINIC SRL 01/08/2021

117427 M 2011
05555

EPS SC SWISSPOR SA 01/08/2021

119409 M 2011
05543

REXERRE ASTRAZENECA UK LIMITED 01/08/2021

119410 M 2011
05544

IBREXXE ASTRAZENECA UK LIMITED 01/08/2021

119408 M 2011
05545

BINREXA ASTRAZENECA UK LIMITED 01/08/2021

171967 M 2011
05576

SIRET SC SALBAC DRY SALAMI SA 01/08/2021

121732 M 2011
05579

REHAB THE BEAST! MONSTER ENERGY COMPANY 01/08/2021

118682 M 2011
05580

BAIA ROŞIE RESORT SC VALDOR SRL 01/08/2021

117501 M 2011
05574

români liberi. O marcă
Adevărul holding

SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/08/2021

121731 M 2011
05578

Unleash the Beast!
www.monsterenergy.com

MONSTER ENERGY COMPANY 01/08/2021

128050 M 2011
05570

Dinadi Să ai poftă boierule! SC DINADI SRL 01/08/2021

117502 M 2011
05575

ads. Săptămânal
local marca adevărul

SC ADEVARUL HOLDING SRL 01/08/2021

121964 M 2011
05571

Pufuleti Ringos GOLDEN BRANDS LIMITED 01/08/2021

118075 M 2011
05583

BIO boutique ODOVINCA NEGHIRLA ANDREEA
OANA

02/08/2021

142120 M 2011
05590

MEDOC SC MEDICAL OCUPATIONAL SRL 02/08/2021

122992 M 2011
05584

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 02/08/2021
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122991 M 2011
05585

DONCAFE Ascultă ! E
sunetul unei cafele cu gust

bogat, măcinată pe loc !

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 02/08/2021

117199 M 2011
05592

AZF AGRO ZOO FARM SC RGIC CONSULTANTA SRL 02/08/2021

142564 M 2011
05586

TVT DVR SC TORA SECURITY SYSTEMS SRL 02/08/2021

118595 M 2011
05593

PRIST PROGRAM
INTEGRAT STRATEGIC

DE TURISM ÎN ROMÂNIA

SC RGIC CONSULTANTA SRL 02/08/2021

137156 M 2011
05587

CORONIŢA ZAHĂR
ZAHĂRUL FAMILIEI TALE !

AGRANA ROMANIA S.R.L. 02/08/2021

117414 M 2011
05588

MĂRGĂRITAR
ZAHĂR Pentru tine !

AGRANA ROMANIA SRL 02/08/2021

118596 M 2011
05600

ROMANIAN OPEN TENNIS PUMA FOUNDATION 02/08/2021

142119 M 2011
05589

MEDIFON SC MEDICAL OCUPATIONAL SRL 02/08/2021

115894 M 2011
05608

URSUS FABRICA DE
BERE Fondat 1878 Cluj

URSUS BREWERIES SA 02/08/2021

117489 M 2011
05594

iDrept SC WOLTERS KLUWER ROMÂNIA
SRL

02/08/2021

118597 M 2011
05601

TENIS OPEN ROMANIA PUMA FOUNDATION 02/08/2021

117195 M 2011
05595

TAMISA AB PHARMA VITAL HOLDING LTD 02/08/2021

119739 M 2011
05597

HERMAN line UNICOMP S.A. 02/08/2021

118381 M 2011
05604

ARMATI FOOD PET PRODUCT S.R.L. 02/08/2021

119776 M 2011
05606

Blueberg SC JUGUAR IMP SRL 02/08/2021

118375 M 2011
05133

Buna DF World of Spices GmbH 02/08/2021

117641 M 2011
05616

ALLEVO DISTRIBUTION CHIRICA GEORGE 03/08/2021

139747 M 2011
05617

ROLED SC ROLED PROFESIONAL SRL 03/08/2021

119620 M 2011
05614

DONCAFE Boabe de
cafea măcinate pe loc!

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 03/08/2021
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119618 M 2011
05612

DONCAFE Ascultă! E
sunetul unei cafele cu gust

bogat, măcinată pe loc!

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 03/08/2021

119619 M 2011
05613

ZILELE DONCAFE O cafea,
o floare, o zi de sărbătoare

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 03/08/2021

117488 M 2011
05636

MAMA THEATRE MOCANU OCTAVIAN CALIN 03/08/2021

125308 M 2011
05615

Art Cuisine FESTIVAL
Expoziţie de

gastronomie şi catering

SC ROMEXPO SA 03/08/2021

129446 M 2011
05631

PROTECTION OBJECTIVES
PERSONS INFORMATIONS

SC PROTECTION OBJECTIVES
PERSONS & INFORMATIONS SRL

03/08/2021

116543 M 2011
05633

experience source solutii
profesionale de securitate

SC EXPERIENCE SOURCE SRL 03/08/2021

142799 M 2011
05638

MARO FELIX M. HORTA 03/08/2021

134737 M 2011
05627

SUPREMUL CONSILIU
FEMININ AL ROMANIEI
În Gloria Marelui Arhitect

al Universului Ritul Scotian
Antic şi Acceptat RSAA

DR. ANCA NICOLESCU 03/08/2021

117437 M 2011
05628

COMPLEX
TURISTIC BOLBOCI

SC CAPRA NEAGRA TURISM SRL 03/08/2021

117991 M 2011
05491

TROESMIS TORNEA GHEORGHE 03/08/2021

140122 M 2011
05656

STR8 SPORTS GR SARANTIS SA 04/08/2021

117242 M 2011
05657

SSP GUARD GRUP TEHNIC SC SERVICII DE SECURITATE SI
PAZA GUARD GRUP TEHNIC SRL

04/08/2021

117261 M 2011
05643

Medusa Gabrielle CHINTOIU CRISTINA 04/08/2021

117262 M 2011
05644

Medusa isabella CHINTOIU CRISTINA 04/08/2021

166048 M 2011
05651

UVT UNIVERSITATEA DE
VEST DIN TIMISOARA

UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA

04/08/2021

116170 M 2011
05652

ALPAR - LUGOJ - 20
DECEMBRIE 1989

STAMUREAN VICTOR TRAIAN 04/08/2021

116966 M 2011
05661

Mifine IRIS MAX IMPEX SRL 04/08/2021

116169 M 2011
05653

LARDO - LIGA PENTRU
ADEVAR SI RESPECTAREA

DREPTURILOR OMULUI

STAMUREAN VICTOR TRAIAN 04/08/2021
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117517 M 2011
05646

HESTIA HOTEL GEAMBAZU HRISTACHE 04/08/2021

117516 M 2011
05647

CASA DE PE DEAL DALMASSO MARIA ANCA
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

04/08/2021

122780 M 2011
05316

DRAGO BEER OF ROMANIA SC MARTENS SA 04/08/2021

120988 M 2011
05675

MDI Media Grup SC MDI MEDIA GRUP SRL 05/08/2021

123695 M 2011
05671

N NATIONAL SC DOUBLE CLICK NET SRL 05/08/2021

116699 M 2011
05665

URSUS BLACK
FONDAT 1878

SC URSUS BREWERIES SA 05/08/2021

117773 M 2011
05666

NEW BODY BADULET CLAUDIA INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

05/08/2021

119787 M 2011
05670

MAI MULT DECAT O MASINA FORD MOTOR COMPANY 05/08/2021

133133 M 2011
05674

AutoIndex RENALO INVESTMENTS LIMITED 05/08/2021

123255 M 2011
05672

REPCON REPCON SA 05/08/2021

117800 M 2011
05679

Q QUANTUM GROUP SC QUANTUM CONSTRUCT SRL 08/08/2021

119402 M 2011
05680

POLYFIX SC NEW RO PROFIL SRL 08/08/2021

121979 M 2011
05681

DRAGA MEA PRIETENA SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

08/08/2021

117409 M 2011
05682

Barton Steel SAPIASHVILI ELGUDZA 08/08/2021

117525 M 2011
05683

PIRAEUS BUSINESS PIRAEUS BANK ROMANIA SA 08/08/2021

122008 M 2011
05707

OKAPISOUND MOCANU LAURENTIU
LUNGU GABRIEL
OSTACIE ANDREI
NICHIFOR DRAGOS

08/08/2021

117665 M 2011
05695

GANO HANTU IOSIF 08/08/2021

126497 M 2011
05696

Gano Vital HANTU IOSIF 08/08/2021

118280 M 2011
05678

Club Sportiv Gaz
Metan Severin

ZAHARIA MARIAN COSTINEL 08/08/2021
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118076 M 2011
05719

OHHO Ceragem Co., Ltd 08/08/2021

169774 M 2011
05705

Saville FABKA GROUP SRL 08/08/2021

117526 M 2011
05684

PIRAEUS BUSINESS
PREMIUM

PIRAEUS BANK ROMANIA SA 08/08/2021

117735 M 2011
05710

Flavours FOOD DESIGN SC OCEANUL INDIAN SRL 08/08/2021

116647 M 2011
05686

SOFA SC EXPERT ROINVEST SRL 08/08/2021

117938 M 2011
05700

HOTEL SIMFONIA SC MOTORACTIV SRL 08/08/2021

116721 M 2011
05701

Radio Chişinău Arena
oamenilor liberi!

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

08/08/2021

117356 M 2011
05713

DESCOPERA CU MINE! STOIAN CAMELIA MIRELA 08/08/2021

117337 M 2011
05687

IGCRO The International
Gas Congress -

Romania IE ROM -GAS

ASOCIATIA GAZISTILOR SONAMETAN 08/08/2021

117780 M 2011
05715

ost mountain
FEST OPEN AIR

BADEA MIHNEA CRISTIAN 08/08/2021

118912 M 2011
05688

INTERPARTS SC INTERPARTS SRL 08/08/2021

119448 M 2011
05717

INCEPI CU BEN MARS INCORPORATED 08/08/2021

127462 M 2013
04445

ALLERNOVA Nova Brands S.A. 08/08/2021

117768 M 2011
05727

UCMotors SC UCMOTORS SRL 09/08/2021

120310 M 2011
05721

RoStar BABY CEREALE
BISCUIŢI CU CEREALE
VITAMINE SI MINERALE

SC RO STAR SA 09/08/2021

117764 M 2011
05722

CALL & DRIVE SC UCMOTORS SRL 09/08/2021

117765 M 2011
05723

TDX TEST DRIVING
XPERIENCE

SC UCMOTORS SRL 09/08/2021

119449 M 2011
05728

Swiss Gold world corporation SC SWISS GOLD SRL 09/08/2021

117766 M 2011
05724

DDX DISCOVERY
DRIVING XPERIENCE

SC UCMOTORS SRL 09/08/2021
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116762 M 2011
05729

IOZEFINI ALEXANDRIUC LEONARD 09/08/2021

117767 M 2011
05725

SDX SPORT DRIVING
XPERIENCE

SC UCMOTORS SRL 09/08/2021

117734 M 2011
05731

ILOVEBRAŞOV.ro EURO VABE GROUP S.R.L. 09/08/2021

117465 M 2011
05732

TTA.ro Marius Tabacu 09/08/2021

120974 M 2011
05733

VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION

09/08/2021

117386 M 2011
05734

HistoBest Biopsy Chip CENTRUL MEDICAL MEDNEWLIFE
SRL
HISTOBEST DIAGNOSTICS SRL

09/08/2021

118528 M 2011
05782

ASISTENT GEORGE IVANESCU 10/08/2021

125163 M 2011
05767

LIGA COMPANIILOR DANIEL IONUT 10/08/2021

117411 M 2011
05759

theta furniture & more SC INTERMEDIO GENERAL GRUP
SRL

10/08/2021

125164 M 2011
05768

DANIEL IONUT 10/08/2021

118077 M 2011
05747

A AIR MANAGEMENT
EXCELENŢĂ ÎN AVIAŢIE

CHENDREAN ORHEI ROXANA
LUCICA

10/08/2021

118078 M 2011
05748

Salate Panini SC MARESTMO SRL 10/08/2021

120021 M 2011
05750

CONCURS/FESTIVAL
DE EPIGRAMA/UMOR

"MIRCEA TRIFU"

RĂPEANU ELENA ELISABETA 10/08/2021

116700 M 2011
05757

HIKDVR SC TASSET SERVICES SRL 10/08/2021

118527 M 2011
05781

ASISTENT GEORGE IVANESCU 10/08/2021

119425 M 2011
05758

MOTANEL ION-SERBAN DOBRONAUTEANU 10/08/2021

116701 M 2011
05783

SidiZ INC SIDIZ, INC. 10/08/2021

117950 M 2011
05753

cafe PAPILLON SC INCONTRO RISTORANTE SRL 10/08/2021

117434 M 2011
05743

BIG EXPLORER SC MEDIA ALERT SRL 10/08/2021
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124700 M 2011
05760

ANY WAY. YOUR WAY SC INTERMEDIO GENERAL GRUP
SRL

10/08/2021

117433 M 2011
05754

SEBI IAGARU CRISTIAN 10/08/2021

117692 M 2011
05764

DATAGATE NASTASE ADRIANA MARILENA 10/08/2021

118079 M 2011
05784

OPTIVE PLUS ALLERGAN, INC. 10/08/2021

118935 M 2011
05755

COSUL TARANESC COSUL TARANESC COOPERATIVA
AGRICOLA

10/08/2021

118189 M 2011
05745

FIFY CROC SC FARMAVET SA 10/08/2021

118190 M 2011
05746

DOOGIE CROC SC FARMAVET SA 10/08/2021

117952 M 2011
05805

NOAPTEA BIBLIOTECILOR ASOCIATIA EXCEDO PENTRU
ACCELERAREA SUCCESULUI
TINERILOR ROMÂNI

11/08/2021

118249 M 2011
05806

H h CAMELOS New collection DIEN VAN HUNG 11/08/2021

117267 M 2011
05761

MAYA RESIDENCE SC TERZI INTERNATIONAL SRL 11/08/2021

117436 M 2011
05790

RGB WE HAVE THE
ANSWER Audit, Accounting,

Payroll & Consulting

SC RGB AUDIT SRL 11/08/2021

117432 M 2011
05809

RULETĂ DE CREDIT MUNTEANU LUCIAN 11/08/2021

133950 M 2011
05810

CÂMPENEŞTI SC SALBAC SA 11/08/2021

122627 M 2011
05792

MAI MULT STIL IN VIATA TA SC DOMAFON SRL 11/08/2021

117257 M 2011
05794

FINLANDIA
EXPLORE MIDNIGHT

BROWN-FORMAN WORLDWIDE,
L.L.C. WILMINGTON SUCURSALA
BUCURESTI

11/08/2021

117670 M 2011
05811

My lovely shoes SC MAIEUTIC CONCEPT SRL 11/08/2021

117976 M 2011
05801

VANEDINA SC COSELI SA 11/08/2021

117258 M 2011
05795

EXPLORE MIDNIGHT BROWN-FORMAN WORLDWIDE,
L.L.C. WILMINGTON SUCURSALA
BUCURESTI

11/08/2021
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120311 M 2011
05812

KCC KCC CORPORATION 11/08/2021

124337 M 2011
05793

Baticuri-art MOLDOVAN ANA 11/08/2021

120312 M 2011
05813

KCC KCC CORPORATION 11/08/2021

121438 M 2011
05796

1 ONE SC ASTERIX SOFTWARE SRL 11/08/2021

122990 M 2011
05787

SC SOLARIS PLANT SRL 11/08/2021

117387 M 2011
05799

COSELI ACTIVE-CLOR SC COSELI SA 11/08/2021

117388 M 2011
05800

VANOSEPT SC COSELI SA 11/08/2021

117951 M 2011
05804

EXCEDO ASOCIATIA EXCEDO PENTRU
ACCELERAREA SUCCESULUI
TINERILOR ROMÂNI

11/08/2021

121417 M 2011
05751

BUGSLOCK SC MAC FARMACONS SRL 11/08/2021

118382 M 2011
05834

MEIR CONSULTING The
future is green, Let us
be part of your future!

SC MEIR CONSULTING SRL 12/08/2021

117410 M 2011
05836

KIDCO SECURITY KO SC KIDCO SECURITY SRL 12/08/2021

119426 M 2011
05815

DBm DANA BUCUR BUCUR ILEANA DANIELA 12/08/2021

126115 M 2011
05816

Agriland 2000 srl Your
strategic agribusiness partner

BUCUR ILEANA DANIELA 12/08/2021

120798 M 2011
05817

IDEI SI SOLUTII
IN AGRICULTURA

BUCUR ILEANA DANIELA 12/08/2021

117922 M 2011
05839

URMA EMANUEL MIHAI GUTAU 12/08/2021

116763 M 2011
05844

SHYRENE IRINA RACOVICEANU 12/08/2021

142261 M 2011
05840

Club ŞI NOI PUTEM
REUŞI - adaptabilitate
şi dezvoltare durabilă

ASOCIATIA CLUB SI NOI PUTEM
REUSI

12/08/2021

119056 M 2011
05845

Confecţii Vaslui since 1965 SC CONFECTII VASLUI SA 12/08/2021

117895 M 2011
05846

IN VESTIAR AVEM
SCHIMBARE

SC PICK ME UP CONSULTING SRL 12/08/2021
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117700 M 2011
05841

Kazuu ADRIAN-IOAN LUNGU 12/08/2021

122750 M 2011
05822

TRES JOLIE BRATU VIOREL 12/08/2021

131210 M 2011
05842

STRATEGIC PROTECTION
GROUP SPG

SC STRATEGIC PROTECTION
GROUP SRL

12/08/2021

117817 M 2011
05823

TERRA TRANS SILVAM SC TERRA TRANS SILVAM SRL 12/08/2021

117389 M 2011
05847

CORNER SPORTS
BAR & GRILL

SC CORNER SPORT BAR SRL 12/08/2021

123474 M 2011
05814

AGRICULTURA
ROMÂNEASCĂ

ALBU VALENTIN 12/08/2021

118683 M 2011
05843

microPOR TEVEDO STORM LLC 12/08/2021

117307 M 2011
05824

SEPTOGEL MANAGEMENT CONSULTING SRL 12/08/2021

116764 M 2011
05848

BLITZ ERZSE MELINDA
BOITOR KINGA-DORA
SAVU CRISTINA IOANA

12/08/2021

117512 M 2011
05827

Business 24 Banking BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 12/08/2021

117514 M 2011
05828

SPEED COLLECT BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 12/08/2021

117469 M 2011
05829

CEDOMSERVICE SC CEDOMSERVICE SRL 12/08/2021

138893 M 2015
03864

CD PROJECT CD PROJEKT SA 12/08/2021

143643 M 2015
06081

ELTROXIN Aspen Global Incorporated 12/08/2021

118598 M 2011
05866

AL ANWAR HUDA AL ANWAR GENERAL
TRADING L.LC

16/08/2021

119435 M 2011
05865

Albalact. POIANA FLORILOR SC ALBALACT SA 16/08/2021

120457 M 2011
05867

DIVISIMA SC DIVISIMA HAIR SRL 16/08/2021

117263 M 2011
05850

Medusa CHINTOIU CRISTINA 16/08/2021

117133 M 2011
05857

Happy friends It's easy ! SC PROFI ROM FOOD SRL 16/08/2021
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118081 M 2011
05870

GOOGLE ONE PASS Google Inc. 16/08/2021

117204 M 2011
05861

SZEKELY VAGTA JUDETUL COVASNA prin CONSILIUL
JUDETEAN COVASNA
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE prin
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SF. GHEORGHE

16/08/2021

121532 M 2011
05858

Cămara cu Mirodenii SC CAMARA CU MIRODENII SRL 16/08/2021

117390 M 2011
05859

Andreas HOUSE ANDREAS SILVIU DOREL 16/08/2021

117518 M 2011
05860

Alegerea Naturala REMEDICA IP LIMITED 16/08/2021

118080 M 2011
05869

Mercador.ro OLX Global B.V. 16/08/2021

119380 M 2011
05872

BIOTIC BABY SC LABORMED-PHARMA SA 16/08/2021

131572 M 2011
05863

HIGHLANDER SECURITY SC HIGHLANDER SECURITY SRL 16/08/2021

142440 M 2011
05852

BRAŞOV TAKE A BREATH
OF MOUNTAIN AIR

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV 16/08/2021

117755 M 2011
05851

GERON GERON IMOBIL SRL 16/08/2021

119533 M 2011
05864

KILLTOX INSECTICIDE
AEROSOL

KOZMO KIMYA SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI

16/08/2021

119827 M 2011
05853

PRICKINDELUL SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

16/08/2021

117461 M 2011
05855

good old TIMES
RESTAURANT

SOCIETATEA HOTELIERA TIMES SRL 16/08/2021

117977 M 2011
05871

Euderma Dermatologie
- Medicină Estetică

MARINESCU ANNE-MARIE 16/08/2021

119411 M 2011
05894

FUGARDI ASTRAZENECA UK LIMITED 17/08/2021

117391 M 2011
05877

ALTFEM O CAMPANIE
PENTRU SCHIMBAREA

IMAGINII FEMEII
ÎN SOCIETATE

SC TBWA BUCURESTI SRL 17/08/2021

119412 M 2011
05895

OMLASO ASTRAZENECA UK LIMITED 17/08/2021

119413 M 2011
05896

VALTAZO ASTRAZENECA UK LIMITED 17/08/2021
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117953 M 2011
05873

ARAMO SC FLEXPRESSO SRL 17/08/2021

117508 M 2011
05884

Bunătate de lapte FULGA
plus omega 3 şi b+complex.
PENTRU COPII DEŞTEPŢI

SC ALBALACT SA 17/08/2021

116659 M 2011
05892

Mr. SAXOBEAT BASASTEANU COSMIN 17/08/2021

117506 M 2011
05885

Bunătate de lapte FULGA
plus 12 vitamine. PENTRU

COPII NĂZDRĂVANI

SC ALBALACT SA 17/08/2021

124591 M 2011
05893

GSG SC GSG SECURITY PRIM SRL 17/08/2021

142680 M 2011
05882

TARGUL CODRENILOR COMPOSESORATUL VASOAIA 17/08/2021

117507 M 2011
05886

Bunătate de lapte FULGA
plus minerale. PENTRU

COPII CARE CRESC MARI

SC ALBALACT SA 17/08/2021

116648 M 2011
05883

FARMALEX OLAR DELIA CARMEN 17/08/2021

117954 M 2011
05874

ALFREO SC FLEXPRESSO SRL 17/08/2021

117956 M 2011
05876

DOGLIANI SC FLEXPRESSO SRL 17/08/2021

117955 M 2011
05875

FLEXPRESSO SC FLEXPRESSO SRL 17/08/2021

116574 M 2011
05789

Royal Eco SC ROYAL N SRL 17/08/2021

117484 M 2011
05736

Pauza mică SC SELGROS CASH & CARRY SRL 17/08/2021

117771 M 2011
05902

LINISTRESS SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

18/08/2021

127873 M 2011
05903

ISOcampus.ro SC ROS SYSTEMA SRL 18/08/2021

119215 M 2011
05878

inktoner.ro SC MTK SISTEM IT SRL 18/08/2021

117452 M 2011
05899

Dizing SC DIZING SRL 18/08/2021

142038 M 2011
05900

PUTEREA SC RINGIER ROMANIA SRL 18/08/2021

117393 M 2011
05914

SUNRISE SC TRANSMARIN SRL 18/08/2021
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119466 M 2011
05901

HEPA PLUS SC POLISANO PHARMACEUTICALS
SRL

18/08/2021

117445 M 2011
05904

RGP SC GUANG RONG IMPEX SRL 18/08/2021

118327 M 2011
05915

ORANGE BURST THE GILLETTE COMPANY LLC 18/08/2021

118685 M 2011
05920

SAKS FIFTH AVENUE SAKS & COMPANY LLC. 18/08/2021

117392 M 2011
05906

ALGENPIN ALVOGEN PHARMA TRAIDING
EUROPE EOOD

18/08/2021

119789 M 2011
05907

ALVONAMID ALVOGEN PHARMA TRAIDING
EUROPE EOOD

18/08/2021

117360 M 2011
05916

Papionne SC MYRO-MAT SRL 18/08/2021

122657 M 2011
05912

SanoVita SC SANO VITA SRL 18/08/2021

119790 M 2011
05908

SERTOGEN ALVOGEN PHARMA TRAIDING
EUROPE EOOD

18/08/2021

119788 M 2011
05905

AMPRIGEN ALVOGEN PHARMA TRAIDING
EUROPE EOOD

18/08/2021

118684 M 2011
05919

SAKS SAKS & COMPANY LLC. 18/08/2021

117223 M 2011
05925

dcm design Colantari
auto profesionale

SC DCM PRO DESIGN SRL 18/08/2021

161878 M 2011
05910

JOHNSON TAPE
CLEAR AS IT GET

BERRO VALENTINA 18/08/2021

117449 M 2011
05917

TOPSELLERS PEERAJ BRANDS INTERNATIONAL
SRL

18/08/2021

117462 M 2011
05922

LUCKY SHAPE SC LUDAN SOLUTIONS SRL 18/08/2021

122656 M 2011
05913

SanoVita SC SANO VITA SRL 18/08/2021

124819 M 2011
05923

Marijuana COTEANU ELENA DANIELA 18/08/2021

117448 M 2011
05929

EG SC EUROPA COMUNICATII SRL
SC EUROPA SOFTWARE SRL

18/08/2021

124359 M 2011
05928

GRIPHON
FIDELITATE SI LEGE

SC GRIPHON INTELLIGENCE
SECURITY SRL
SC GRIPHON SRL

18/08/2021
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143363 M 2015
07562

SAFETIX Skn Corporation (Fze) (Société Régie
Selon La Lo N° 2 De 1995 Décrétéé
Par Le Cheik Sultan Bin Mohammed
Al Qassimi, Souverain De Sharjah
(Emirates Arabes Unis)

18/08/2021

119391 M 2011
05965

IBIS LESAFFRE ET COMPAGNIE 19/08/2021

119572 M 2011
05963

NATIONAL CAR RENTAL VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS
USA LLC A LIMITED LIABILITY
CORPORATION OF DELAWARE

19/08/2021

119573 M 2011
05964

National VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS
USA LLC A LIMITED LIABILITY
CORPORATION OF DELAWARE

19/08/2021

119571 M 2011
05966

CROWN PIZZA PIZZA HUT INTERNATIONAL LLC 19/08/2021

119574 M 2011
05962

EMERALD CLUB VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS
USA LLC A LIMITED LIABILITY
CORPORATION OF DELAWARE

19/08/2021

117394 M 2011
05934

FIRST SECURITY
OPERATIONAL

SC FIRST SECURITY OPERATIONAL
SRL

19/08/2021

162738 M 2011
05935

A VER AVer Information Inc. 19/08/2021

118084 M 2011
05961

ALAMO VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS
USA LLC A LIMITED LIABILITY
CORPORATION OF DELAWARE

19/08/2021

116750 M 2011
05951

BENSON & HEDGES SLIDE JT INTERNATIONAL SA 19/08/2021

118936 M 2011
05954

EXPOMOB Magazinele
fabricii Mobila SA

SC EXPOMOB SRL 19/08/2021

116063 M 2011
05955

TELECONSTRUCTIA GHEORGHIU ELENA MAGDALENA 19/08/2021

116787 M 2011
05936

TURAN SC MERSEL COMPANY SRL 19/08/2021

116751 M 2011
05952

B&H BENSON & HEDGES JT INTERNATIONAL SA 19/08/2021

117361 M 2011
05956

SC SMARTECH SRL 19/08/2021

116495 M 2011
05957

MONTE GUTINO SC DUNAV PROD SRL 19/08/2021

121963 M 2011
05939

comparo.ro SC ETCETERING SRL 19/08/2021
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117736 M 2011
05958

eOra ECOSOFT INVESTMENT SRL 19/08/2021

117395 M 2011
05950

Dr.dyo SC DYO BALKAN SRL 19/08/2021

117106 M 2011
05959

KIA VEREDUS KIA MOTORS CORPORATION 19/08/2021

120313 M 2011
05940

PBA Pintilie Broker
de Asigurare

SC PINTILIE BROKER DE ASIGURARE
SRL

19/08/2021

122259 M 2011
05941

Asociaţia Inteligent SC NOMINA GROUP EXPERT SRL 19/08/2021

122258 M 2011
05942

Concursul naţional Fii
Inteligent... la matematică

SC NOMINA GROUP EXPERT SRL 19/08/2021

132802 M 2011
05960

escapade SC LOGITRADE SRL 19/08/2021

119828 M 2011
05888

T1 PLUS+ TRANSILVANIA SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

19/08/2021

119830 M 2011
05890

T tube TRANSILVANIA SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

19/08/2021

119829 M 2011
05889

T1 TRANSILVANIA SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

19/08/2021

118083 M 2011
05931

Structo Plus Performanta
in betoane armate!

HOLCIM (ROMANIA) SA 19/08/2021

118082 M 2011
05930

Structo Plus HOLCIM (ROMANIA) SA 19/08/2021

126971 M 2011
05830

Flower EMOTIONS S.C. ZEGA EVENTS SRL 19/08/2021

119414 M 2011
06010

ZOTEZO ASTRAZENECA UK LIMITED 22/08/2021

117523 M 2011
05996

MICROBEST.RO CORLADE - ANDREI ANDREI 22/08/2021

118383 M 2011
05977

FUNDAŢIA Pentru SMURD FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021

116769 M 2011
06004

BILDEN MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

SC S&L TRUST CONSTRUCT SRL 22/08/2021

117521 M 2011
05997

SPY SHOP CORLADE - ANDREI ANDREI 22/08/2021

118388 M 2011
05985

SIAMUD FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021

118384 M 2011
05978

SMURD FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021
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117657 M 2011
06006

AEDOLL SC ALAMODA IMPEX SRL 22/08/2021

117524 M 2011
05998

SPY STORE.RO CORLADE - ANDREI ANDREI 22/08/2021

118385 M 2011
05979

SMURD FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021

142117 M 2011
05991

SKEPSIS SC SKEPSIS CONSULT SRL 22/08/2021

117362 M 2011
05999

To bet or not to bet SC SMARTECH SRL 22/08/2021

127456 M 2011
05992

101-102 SC BUDUREASCA SRL 22/08/2021

118389 M 2011
05986

SIAMUD FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021

118390 M 2011
06000

Codlea Info P.F. STAN IOAN OVIDIU 22/08/2021

117495 M 2011
05970

BUCURIE LA CUTIE SC DANTE INTERNATIONAL SA 22/08/2021

117658 M 2011
06007

POLAR EAGLE SC ALAMODA IMPEX SRL 22/08/2021

117349 M 2011
06001

EUROTECH cu
oameni serioşi

SC EUROTECH SRL 22/08/2021

116770 M 2011
06005

BILDEN SC S&L TRUST CONSTRUCT SRL 22/08/2021

117957 M 2011
06002

ASEAS SC ASEAS INTERNATIONAL SRL 22/08/2021

119467 M 2011
05994

Balkan Girls ZSOLT KAPROS 22/08/2021

117992 M 2011
06008

Coral Unilever IP Holdings B.V. 22/08/2021

119057 M 2011
06003

ALPINE PRO SPORTSWEAR
& EQUIPMENT

VACLAV HRBEK BODY HF 22/08/2021

117677 M 2011
05968

B DOMENIILE BLAGA SRL 22/08/2021

118386 M 2011
05983

SMUR FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021

117538 M 2011
06009

V.ME VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION

22/08/2021

117522 M 2011
05995

SPY PRO CORLADE - ANDREI ANDREI 22/08/2021

1389



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 04/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

118387 M 2011
05984

SMUR FUNDATIA PENTRU SMURD 22/08/2021

118170 M 2011
06011

AmeriMarc SC AMERIMARC SRL 22/08/2021

142116 M 2011
05974

THE FACTORY SC SKEPSIS CONSULT SRL 22/08/2021

116768 M 2011
05973

auto parts ikoba SC CONEX DISTRIBUTION SA 22/08/2021

117421 M 2011
06014

BASCHET CLUB TIMIŞOARA ASOCIATIA BASCHET CLUB
TIMISOARA

22/08/2021

122187 M 2011
06035

ADYNE SC LABORMED PHARMA SA 23/08/2021

169420 M 2011
06034

COSMO SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

120671 M 2011
06036

EDORAN SC LABORMED PHARMA SA 23/08/2021

169414 M 2011
06026

VENTILAZIONE SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

169415 M 2011
06027

PURFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

116702 M 2011
06040

ALKA GLOBAL Ltd. 23/08/2021

116239 M 2011
06041

Glamour SUPERSLIMS Lilac JT INTERNATIONAL SA 23/08/2021

169416 M 2011
06029

ARMOFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

118529 M 2011
06054

FARMACIA TEI SC FARMACIA TEI SRL 23/08/2021

119419 M 2011
06049

XALMARIS ASTRAZENECA UK LIMITED 23/08/2021

149764 M 2011
06019

To My Baby TEMA NOVELART STIL 23/08/2021

116240 M 2011
06042

Glamour SUPERSLIMS Azure JT INTERNATIONAL SA 23/08/2021

116241 M 2011
06043

Glamour
SUPERSLIMS Menthol

JT INTERNATIONAL SA 23/08/2021

119415 M 2011
06044

XELOREB ASTRAZENECA UK LIMITED 23/08/2021

119416 M 2011
06045

SERENCY ASTRAZENECA UK LIMITED 23/08/2021
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119417 M 2011
06046

DOLPREZA ASTRAZENECA UK LIMITED 23/08/2021

119418 M 2011
06047

CERALGA ASTRAZENECA UK LIMITED 23/08/2021

117585 M 2011
06052

ARCALYST REGENERON PHARMACEUTICALS,
INC

23/08/2021

122050 M 2011
06058

NATI SC PROBER COM SRL 23/08/2021

125131 M 2011
06060

LODIAL PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

23/08/2021

169417 M 2011
06030

NAFTOIL SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

169418 M 2011
06031

QUADRIFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

118085 M 2011
06053

YieldGard MONSANTO TECHNOLOGY LLC 23/08/2021

169419 M 2011
06032

SCIROPPO SC BAGGERMAN BV SRL 23/08/2021

117801 M 2011
05988

Milkshake and
Frappe DOLCEZZA

SC IL CAFFE SERVEXIM SRL 23/08/2021

117580 M 2011
05969

BONEXIO SC PUNTA PHARM SRL 23/08/2021

117802 M 2011
05989

HOT Chocolate DOLCEZZA SC IL CAFFE SERVEXIM SRL 23/08/2021

130950 M 2011
06055

PANSAG SC VELFINA SA 23/08/2021

117376 M 2011
06056

le lotus bleu SC SALON LE LOTUS BLEU SRL 23/08/2021

119498 M 2011
05607

Reţete după principii
biblice Dr.AVRAHAM

ASOCIATIA OPERATORILOR DIN
AGRICULTURA ECOLOGICA BIO
ROMANIA

23/08/2021

118164 M 2011
06074

NEGRESCO RESTAURANT SC MANU PROPERTIES SRL 24/08/2021

118937 M 2011
06064

musica viva BUTNARU ANDREEA LAURA 24/08/2021

117642 M 2011
06065

LeMidi CÎLŢEA CONSTANTIN
SERBAN ILEANA MIHAELA

24/08/2021

142054 M 2011
06024

Alevia Complex de slăbit SC ALEVIA SRL 24/08/2021
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117958 M 2011
06063

STILL PROTECT GUARD SOCIETATEA SPECIALIZATA DE
PAZA SI PROTECTIE STILL PROTECT
GUARD SRL

24/08/2021

117431 M 2011
06070

DÂLBANU POPA MARIUS MIHAIL 24/08/2021

134626 M 2011
06067

DRINK SHOP SEBASTIAN ADRIAN INDRIES 24/08/2021

118391 M 2011
06075

teaffic ceaiuri ceainice
ceainării infuzăm din 2002

TUDOR GHERASIM SMIRNA 24/08/2021

116530 M 2011
06073

dogito SC ADL BUSINESS SRL 24/08/2021

142742 M 2011
06080

Preţuri care te fac fericit ! SC REWE (ROMÂNIA) SRL 25/08/2021

118086 M 2011
06093

CALIDAN FMC AGRICULTURAL PRODUCTS
INTERNATIONAL AG

25/08/2021

123081 M 2011
06076

KNOX SC KNOX GROUP SRL 25/08/2021

123499 M 2011
06094

SCANDINAVIA JIBOC RODICA 25/08/2021

142743 M 2011
06081

SUPER week-end ! SC REWE (ROMÂNIA) SRL 25/08/2021

123072 M 2011
06079

Medicalis UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE IULIU HATIEGANU

25/08/2021

117681 M 2011
06095

FIDELICIOS SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

25/08/2021

117463 M 2011
06082

CONPIROM Confederaţia
Patronală din Industrie,
Agricultură, Construcţii
şi Servicii din România

CONFEDERATIA PATRONALA
DIN INDUSTRIE, AGRICULTURA,
CONSTRUCTII SI SERVICII DIN
ROMANIA - CONPIROM

25/08/2021

116649 M 2011
06084

MERIDIANA
TRANSFER DE BANI

SC MERIDIANA TRANSFER DE BANI
SRL

25/08/2021

126907 M 2011
06085

Alesis NEGOIASA GHEORGHE ROMEO
NEGOIASA ELENA ALINA

25/08/2021

118530 M 2011
06097

JOY BEAUTY SC ADA & JOY BEAUTY SRL 25/08/2021

121992 M 2011
06087

kara SC KARA SILVER SRL 25/08/2021

119058 M 2011
06086

Pachetul Phoenix (PHX) SC SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE
SA SIBIU

25/08/2021

123049 M 2011
05967

plastx VOICA SORIN CATALIN 25/08/2021
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118034 M 2011
06015

GIRASOLE GRANDI FIRME SC MONTEROSSO SRL 25/08/2021

116730 M 2011
06119

Temesvari Radio Romania SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

117993 M 2011
06120

Marosvasarhelyi
Radio Romania

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

169424 M 2011
06128

RADIACORD SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

169425 M 2011
06129

EUROLON SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

169426 M 2011
06130

CORROSIV SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

116728 M 2011
06118

Bukaresti Radio Romania SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

117994 M 2011
06121

Radio România
Editura Casa Radio

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

117995 M 2011
06122

Radio România
Formaţii Muzicale

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

169428 M 2011
06132

METALVAPOR SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

169429 M 2011
06134

CARBOFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

121866 M 2011
06123

Radio România târgul
de carte gaudeamus

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

121867 M 2011
06124

Radio România Agenţia
de presă RADOR

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116722 M 2011
06108

Radio România Iaşi SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116713 M 2011
06099

Radio România Teatrul
Naţional Radiofonic

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116723 M 2011
06109

Radio România Bucureşti fm SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

169421 M 2011
06125

CALORFORM SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

169422 M 2011
06126

PETROL OIL SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

169423 M 2011
06127

AIRBRAKE SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

116732 M 2011
06100

Kolozsvari Radio Romania SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021
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116717 M 2011
06101

Radio Rumanien Temeswar SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116718 M 2011
06102

Radio Rumanien Bukarest SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116716 M 2011
06103

Radio România Junior SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116724 M 2011
06110

Radio România Tg.Mureş SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116725 M 2011
06111

Radio România
Antena Sibiului

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116729 M 2011
06112

Radio România Sighet SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

117439 M 2011
06138

Land Service & Topo SC LAND SERVICE & TOPO SRL 26/08/2021

169427 M 2011
06131

SUPERCHEM SC BAGGERMAN BV SRL 26/08/2021

116715 M 2011
06104

Radio România
3Net Florian Pittiş

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

118687 M 2011
06141

DESTINO LIVIU OCTAVIAN DOBROTA 26/08/2021

116714 M 2011
06105

Radio România Timişoara SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116726 M 2011
06113

Radio România Cluj SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116727 M 2011
06114

Fundaţia Radio România SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

120825 M 2011
06137

lumea auto.ro SC ABOUT CARS SRL 26/08/2021

116731 M 2011
06115

Radio România Constanţa SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116734 M 2011
06116

Radio Vacanţa SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116733 M 2011
06117

Radio România
Oltenia - Craiova

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

117425 M 2011
06139

SEAL EXPRESS LOGISTICS SC SEAL EXPRESS LOGISTICS SRL 26/08/2021

116720 M 2011
06106

Radio România
Antena Braşovului

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021

116719 M 2011
06107

Radio România Reşiţa SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

26/08/2021
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118686 M 2011
06140

IANNA NOVAC DOBROTA RODICA 26/08/2021

118328 M 2011
06143

SEBASTIAN THE WELLA CORPORATION 29/08/2021

117760 M 2011
06163

REDUCE THE
HOURS OF CRYING

CROSSCARE LIMITED 29/08/2021

118913 M 2011
06144

Normprint KARTONSAN KARTON SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

29/08/2021

118916 M 2011
06147

Ekoprint KARTONSAN KARTON SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

29/08/2021

118531 M 2011
06165

VINUL DE NISIP IVĂNESCU GEORGE 29/08/2021

118914 M 2011
06145

Luxtriplex KARTONSAN KARTON SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

29/08/2021

118915 M 2011
06146

Exprint KARTONSAN KARTON SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

29/08/2021

118535 M 2011
06169

trei hectare. sable noble
cabernet sauvignon &

merlot & fetească neagră

GEORGE IVANESCU 29/08/2021

116703 M 2011
06071

Sănătatea Contează LIGHT SRL 29/08/2021

118536 M 2011
06170

TREI HECTARE
SABLE NOBLE

GEORGE IVANESCU 29/08/2021

148639 M 2011
06171

SWEET HOME SC STELLA PACK SRL 29/08/2021

168736 M 2011
06150

Shiffa SHIFFA PLASTER 29/08/2021

126499 M 2011
06157

TRUSA CASEI SC CALL MANIA SRL 29/08/2021

118532 M 2011
06166

trei hectare. sable noble IVĂNESCU GEORGE 29/08/2021

118533 M 2011
06167

trei hectare. sable noble IVĂNESCU GEORGE 29/08/2021

117134 M 2011
06173

DentActiv SC CENTRUL MEDICAL SANCONFIND
SRL

29/08/2021

117135 M 2011
06174

Aduce încredere în viaţa ta. SC CENTRUL MEDICAL SANCONFIND
SRL

29/08/2021

118534 M 2011
06168

trei hectare. sable noble IVĂNESCU GEORGE 29/08/2021
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118688 M 2011
06153

4 people buffet
& home delivery

SC EZOTERICA SRL 29/08/2021

130333 M 2011
06154

TERMOPROIECT IOSUB ALEXANDRU COSMIN 29/08/2021

117719 M 2011
06160

ERNESTO SC TABAC INVEST SRL 29/08/2021

118087 M 2011
06185

SUNIMPROF ROTTAPRINT
noi tinem la... eticheta!

SC SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 30/08/2021

118035 M 2011
06175

NOI SUNTEM DIFERENTA SC ANTENA 3 SA 30/08/2021

117778 M 2011
06194

INDICO DHINGRA LAURA GABRIELA 30/08/2021

169226 M 2011
06202

bell studio LAURA TURTURICA 30/08/2021

117779 M 2011
06195

COZETTE DHINGRA LAURA GABRIELA 30/08/2021

119322 M 2011
06176

NOI FACEM DIFERENTA SC ANTENA 3 SA 30/08/2021

142354 M 2011
06189

PROJET PROFESIONIŞTII
INSCRIPŢIONĂRII

INDUSTRIALE

SC PROJECT IND SRL 30/08/2021

118094 M 2011
06190

DATACASH DATACASH LTD., A UNITED KINGDOM
LIMITED COMPANY

30/08/2021

119059 M 2011
06177

TOULOUSE CAFE
BRASSERIE

SC BDP INVEST SRL 30/08/2021

117364 M 2011
06205

ENTERPRISE ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 30/08/2021

117365 M 2011
06206

enterprise ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 30/08/2021

117366 M 2011
06207

e ENTERPRISE HOLDINGS, INC. 30/08/2021

117924 M 2011
06182

KREPUSKUL TAROCCO ALEX 30/08/2021

117239 M 2011
06178

OXYGEN water SC LILY'S FASHION STYLE SRL 30/08/2021

117417 M 2011
06183

Signor T.M. SC J&R ENTERPRISES SRL 30/08/2021

117978 M 2011
06179

Casa Nora idee
proiect realizare

SC CASA NORA G&G SRL 30/08/2021
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131974 M 2011
06180

HEREDITAS SC SENATOR PRODIMPEX SRL 30/08/2021

118088 M 2011
06186

SC SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 30/08/2021

117363 M 2011
06184

DIVA boutique SC ADATEX 2011 IMPEX SRL 30/08/2021

122445 M 2011
06181

DULCOFRUCT Dulcele
de care ai nevoie

SC CIRAST SRL 30/08/2021

118090 M 2011
06188

ROTTAPRINT SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 30/08/2021

125213 M 2011
06197

S NEC PLUS ULTRA HEINEKEN ROMANIA SA 30/08/2021

118089 M 2011
06187

SUNIMPROF SC SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 30/08/2021

117415 M 2011
06198

S HEINEKEN ROMANIA SA 30/08/2021

120458 M 2011
06218

7-10 architecture SUBA DRAGOS-CRISTIAN 30/08/2021

117959 M 2011
06199

magicare produse
magice NON-STOP

SC BABY ESSENTIAL SRL 30/08/2021

117422 M 2011
06200

primulproprietar
showroom de prima mână

CRISTIAN VICTOR ANTONI 30/08/2021

117659 M 2011
06201

B E Baby Essential SC BABY ESSENTIAL SRL 30/08/2021

119826 M 2011
05756

Bioflex SC EUROFOAM SRL 30/08/2021

123761 M 2011
06216

PERAL-S SC MIDRA TIMRO SRL 31/08/2021

118250 M 2011
06221

ELVON SC ELVON ELECTRIC SRL 31/08/2021

117675 M 2011
06220

Punctul de Intoarcere MIHAI MAGDALENA-ALINA 31/08/2021

117237 M 2011
06224

Adtob CODAT TUDORAN GEORGE CIPRIAN
AGOSTON MARCEL GABRIEL

31/08/2021

117691 M 2011
06217

clever translation solutions CLEVER TRANSLATION SOLUTIONS
SRL

31/08/2021
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- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
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ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a Consilierilor

în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului Camerei

Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .
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ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. 205/28.04.2021



Direcţia - Redacţia - Administraţia
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str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00 pâna la +4021.306.08.29;
fax: +4021 312.38.19

e-mail: office@osim.ro            http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA
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